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Een momentopname van hedendaags opdrachtgever schap in 
Washington en Chicago. Gesprekken van architectuur historici 
Cilly Jansen en Indira van ‘t Klooster (Universiteit van Amsterdam) 
met architecten, publieke opdrachtgevers, projectontwikkelaars 
en beleggers, journalisten en architectuurinstellingen, adviseurs 
en juristen. In de lucht geeft een blik op het bouwen in crisistijd 
in Amerikaanse steden.  
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In de lucht

Sinds enkele jaren wonen wereldwijd meer mensen in steden 
dan op het platteland. In februari 2011 agendeerde het Europees 
parlement voor de eerste keer een bijeenkomst over het belang 
van architectuur en ontwerp bij stedelijke ontwikkelingen. Het 
European Forum for Architectural Policies (EFAP) programmeerde 
onder de titel Non City? een bijeenkomst in Brussel met architecten, 
ontwikkelaars en vertegenwoordigers uit de 27 Europese lidstaten. 
Zij brachten, soms in zeer visionaire presentaties, hun ervaringen 
en ideeën over de toekomst van de Europese stad naar voren.  
Ook binnen de lidstaten wordt stevig gedebatteerd over de 
toekomst van de steden. In Nederland alleen al kun je dagen 
vullen met congressen met titels als De stad centraal, De prachtstad, 
De duurzame stad, De creatieve stad, De recreatieve stad, De stad 
als podium, enzovoorts. Holisme is het sleutelwoord - een zo 
complex en veelomvattend begrip, dat het inhoudsloos dreigt te 
worden.  
Volgens de Spaanse socioloog Manuel Castells, die onder meer 
Planologie van stad en regio doceerde aan verschillende Ameri-
kaanse universiteiten, zijn we in de Europese Unie aangekomen 
in de fase van de ‘politieke crisis’, in het verlengde van de 
Amerikaanse vastgoed- en bankencrisis, die weer werd gevolgd 
door de eurocrisis in Europa. Het is nog niet tot iedereen door-
gedrongen dat de meeste wetgeving van de lidstaten afkomstig 
is uit Brussel in plaats van Den Haag. Dat heeft gevolgen voor 
Nederland, waar de ruimtelijke inrichting van stad en land in 
toenemende mate wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. 
Je zou de stadsstaat uit het oude Griekenland, de latere Middel-
eeuwen of het huidige Singapore opnieuw kunnen definiëren 
voor de Europese stad, met een stedelijk-bestuurlijke relatie 
binnen een federatief georganiseerd werelddeel. Maar in verge-
lijking met Amerika is het aantal echt grote steden in Europa nog 
minimaal - Nederland als geheel kan volgens sommigen eerder 
worden gezien als een dunbevolkte stad in plaats van een dicht-
bevolkt land. Hoe worden bouwopdrachten verstrekt in andere 
delen van de wereld? Hoe verlopen daar het bouwproces en 
architectenselecties? Wie neemt de besluiten, in een veel grotere 
context? En wat gebeurt er in crisistijd? Voor antwoorden op 
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dergelijke vragen reisden we medio 2010 vanuit Architectuur 
Lokaal, het Nederlandse kenniscentrum voor bouwcultuur en 
opdrachtgeverschap, naar Washington en Chicago, naar een 
land waar steden fungeren als stadsstaten binnen een federale 
bestuursstructuur. Met in het achterhoofd dat alles wat in de 
Verenigde Staten gebeurt, tien jaar later als eerste in Europa in 
Nederland wordt overgenomen.  
We spraken met mensen die direct betrokken zijn bij het 
bouwproces: architecten, publieke opdrachtgevers , project-
ontwikkelaars en investeerders, journalisten en architectuur-
instellingen, adviseurs en juristen. We bezochten ook vele 
gebouwen en wijken, van architectonische hoogstandjes tot 
sloppenwijken. In de lucht is een momentopname. De gesprekken 
bieden een indruk van de ervaringen die wij er opdeden. 

Cilly Jansen & Indira van ‘t Klooster
Architectuur Lokaal, februari 2012
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Inleiding
 
In Nederland zijn er veel bouwregels, maar in de VS kunnen ze 
er ook wat van. De verschillen in architectuur tussen New York 
en Chicago zijn bijvoorbeeld grotendeels te verklaren door 
verschillen in, uiterst gedetailleerde, wetgeving. Amerikaanse 
steden werken juridisch als nagenoeg autonome stadsstaten 
binnen een federale structuur. Architectonisch ontwerp volgt de 
lokale bouwverordeningen, iets waar de architecten op zijn 
ingesteld. Hoe beter de architect, hoe beter hij die verordeningen 
kent - liefst zelfs gedifferentieerd per wijk. En hoe beter de 
relaties van projectontwikkelaars met het stadsbestuur, hoe meer 
invloed zij hebben op aanpassingen van ruimtelijke wetgeving 
om nog profijtelijker bouwprojecten te kunnen realiseren.
Tegelijkertijd zijn stadsbesturen in toenemende mate op zoek 
naar draagvlak onder de bevolking. Dat blijkt uit de recente, 
grondige herziening van bijvoorbeeld bouwwetten in Chicago. 
Het is ook onvermijdelijke door de nieuwe sociale media. En dan 
is er de belastingsystematiek. Kiezers willen steeds preciezer 
weten waaraan de belastingopbrengsten door de volksvertegen-
woordigers in de high level democracy worden besteed.
Over de Amerikaanse bestuursstructuur en het ruimtelijk beleid 
tekenden we eerst wat meer algemene opmerkingen uit onze 
gesprekken op.

De burgemeester
Een Amerikaans stadsbestuur bestaat uit de burgemeester en 
zijn commissioners. De burgemeester is voorzitter van de Board 
of Mayor and Commissioners, niet te verwarren met een College 
van B&W zoals in Nederland. De commissioners zijn meestal 
vakdeskundigen. Zij worden benoemd door de burgemeester; 
het gaat dan om partijpolitieke benoemingen.
Een burgemeester wordt gekozen voor vier jaar. De verkiezingen 
zijn niet gerelateerd aan partijpolitiek. “Elke stad heeft zijn 
eigen handvest, soms al 400 jaar oud, waarin de taken van de 
burgemeester zijn vastgelegd,” legt Story Bellows, directeur van 
het Mayors’ Institute on City Design (MICD), uit. “Binnen de 
vastgestelde kaders bepaalt iedere burgemeester zijn eigen 
beleid. Daarom zijn er burgemeesters die de stad als een Chief 
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Executive Officer (CEO) besturen, terwijl hun collega’s in de stad 
ernaast een ceremoniële functie hebben.”
Bij het aftreden van de burgemeester vertrekt het hele college, 
tenzij de burgemeester wordt herkozen. Dat gebeurt nogal eens. 
De langst zittende burgemeester, Joseph P. Riley junior, is nu voor 
de negende keer herkozen in Charleston, South Carolina. 
Burgemeester Richard Daley van Chicago stopte er onlangs na 
ruim 22 jaar mee. Begin 2011 werd hij opgevolgd door Rahm 
Emanuel, voormalig stafchef, rechterhand en vriend van president 
Obama.
Een Amerikaanse burgemeester heeft soms veel meer te vertellen 
dan zijn Nederlandse collega’s, vooral over economische zaken. 
Zijn machtsbasis is volledig anders dan in Nederland, maar ook 
zijn achtergrond verschilt. Amerikaanse burgemeesters zijn van 
oorsprong vaak ondernemers. In de VS is het gebruikelijk dat 
een burgemeester na zijn opleiding een tijdje in de publieke 
sector werkt, vervolgens overstapt naar het bedrijfsleven, na zijn 
vijftigste jaar in de politiek gaat en daarna burgemeester wil 
worden. Dan heeft hij daarvoor voldoende financiële basis; de 
running for mayor campaign kost veel geld, en de campagne 
moet hij zelf betalen. Maar dan is hij ook onafhankelijk, hij is 
niemand iets verschuldigd. Dat is nog een groot verschil met 
Nederland: Amerikaanse burgemeesters hébben geld. “Veel 
burgemeesters, of ze nu miljardair zijn zoals burgemeester 
Michael Bloomberg van New York of eigenaar van een kleinere 
onderneming met bescheidener zakelijk succes zoals John 
Hickenlooper, de voormalige burgemeester van Denver, nemen 
hun zakelijk winsten mee naar het stadhuis,” aldus Diana Lind, 
hoofdredacteur van Next American City (NAC).
“Wat telkens opvalt, is dat het er in de VS om gaat hoe een burge-
meester over zijn stad praat, het is een stijlkwestie, een manier 
van spreken,” zegt Ad Hereijgers, directeur van New Amsterdam 
Development Consultants (NADC). “De presentaties die ik heb 
meegemaakt in de VS zijn echt high profile. Amerikaanse burge-
meesters doen dat zeer professioneel. Zij zijn echt sprekers. Die 
hebben we niet zoveel in Nederland, daar is geen cultuur van 
debatingclubs.” Hereijgers was wel onder de indruk van het 
optreden van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, 
toen die New York bezocht. “Dat soort leiderschap wordt herkend. 
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Als je één ding kunt leren in de VS, dan is het leiderschap, en hoe 
je met leiderschap omgaat.”

In hoeverre heeft de burgemeester invloed op ruimtelijke 
ontwikkelingen? “De publieke sector is betrokken bij spoor- en 
snelwegen, onderhoud en beheer, dat soort zaken. Maar het gaat 
vooral om het stimuleren van duurzaamheid, herstructurering en 
waterbeheer, meer dan om architectuur,” zegt Lind. “De burge-
meester kan de agenda voor ruimtelijk beleid bepalen. Hij kan 
economische stimuleringsmaatregelen nemen om binnenstedelijke 
ontwikkelingen te bevorderen, of de kwaliteit van high profile 
openbare projecten beïnvloeden door ervoor te zorgen dat deze 
projecten duurzaam en goed ontworpen zijn.” 
Transparantie, het vermijden van elke zweem van corruptie 
wanneer het gaat om de besteding van publieke middelen, is 
voor veel Amerikaanse burgemeesters een belangrijk thema. Zo 
vond een overleg van Hereijgers met de burgemeester van New 
York, over een herbestemmingsplan, niet plaats op het stadhuis. 
“Zulke gesprekken worden meestal in een horecagelegenheid 
gevoerd, en met anderen erbij. Er wordt niet met de burgemeester 
alleen gesproken en niet achter gesloten deuren. Zo kan niemand 
worden gecorrumpeerd.” Andrew Enschedé, advocaat bij GT 
Law, bevestigt de gevoeligheden. “Het kan een enorm politiek 
geladen spel zijn. Je moet het beleid en de gemeenteraadsleden 
goed kennen.”

Amerikaanse burgemeesters werken vaak met een deputy 
mayor die een ontwikkelingsbedrijf onder zijn hoede heeft. Ook 
de directeur van een Economic Development Corporation (stede-
lijk ontwikkelingsbedrijf) kan volgens Hereijers een flink stempel 
drukken op het ruimtelijke beleid. Bijvoorbeeld Amanda Burden, 
zij zit nu in haar derde termijn als City Planning Commissioner, 
directeur van het ontwikkelingsbedrijf van New York. “Zij heeft 
met de herontwikkeling van Battery Park een ware revolutie op 
gang gebracht en daarmee in feite de kwaliteit van de openbare 
ruimte verpersoonlijkt. Ze vond stedenbouw en architectuur ook 
gewoon leuk.” Ook volgens Lind kan een goede directeur ruimte-
lijke ordening veel veranderen in de stad. Ze roemt het hoofd van 
de dienst ruimtelijke ordening van Washington D.C.: “Nergens 
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anders is het vervoer zo goed als hier, en dat geldt ook voor de 
kwaliteit van het beheer en onderhoud van de gebouwen. In een 
stad als deze heeft de directeur ruimtelijke ordening veel invloed.”

De US Conference of Mayors (USCM) is te vergelijken met het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, maar dan op de 
schaal van Europa. Het dateert uit 1932; de toenmalige crisis noopte 
tot afstemming van de steden met de staat om de problemen het 
hoofd te kunnen bieden. Aan de USCM nemen ruim 1.200 steden 
deel, elk met tenminste 30.000 inwoners. Eén van de hoofddoelen 
van de USCM is het bevorderen van doeltreffend stedelijk en, 
met name genoemd, suburbaan beleid. Volgens Lind staat 
ruimtelijke kwaliteit op de agenda. “Er zijn veel burgemeesters 
die hier erg mee worstelen.” Ter vergelijking met Europa: een 
eerste rondetafelgesprek van Europese burgemeesters vond in 
2004 plaats in Boedapest, na de uitbreiding van de Europese Unie. 
Er zijn nog geen Europese burgemeestersconferenties over 
ruimtelijke kwaliteit geweest.

Gemeenteraad en aldermen
De gemeenteraad van een grote stad bestaat uit aldermen. Een 
alderman fungeert als een soort wijkburgemeester. In de 
gemeenteraad van Chicago zijn er 50; de stad bestaat uit 50 
wijken. Zo’n wijk (ward) heeft gemiddeld de omvang van een 
middelgrote Nederlandse stad van 60.000 inwoners. Een alderman 
wordt gekozen voor vier jaar en door de burgemeester benoemd 
als lid van de City Council, de gemeenteraad. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen is de alderman de centrale figuur.
Volgens Robert Wislow, president van U.S. Equities Realty, ligt de 
werkelijke macht zelfs bij hem. “Een alderman heeft een automatic 
prerogative, een soort voorkeursrecht. Elk ontwikkelingsplan 
moet langs de stedelijke plan commission group om goedkeuring 
te krijgen. Dat is een behoorlijk professionele adviescommissie, 
met juristen, stedenbouwkundigen en dergelijke. Als je plan door 
hen is goedgekeurd wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd.” 
Maar als de alderman tegen een plan in zijn eigen wijk stemt, 
zullen de anderen niet snel voor dit plan stemmen, legt Wislow 
uit. “Zij willen immers niet dat dit raadslid vóór stemt wanneer zij 
zelf eens tegen een plan in hun eigen wijk zijn. Uiteindelijk zijn de 
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aldermen dus de baas, meer dan de burgemeester. Normaal 
gesproken wint de alderman het debat met de burgemeester.”
Een goede relatie met de aldermen is erg belangrijk om snel en 
zonder al teveel tegenslag te kunnen bouwen, benadrukken 
meerdere van onze gesprekspartners. “Voor de juiste vergun-
ningen moet je bij de alderman zijn,” zegt Enschedé. “Hij wordt 
betrokken als je plannen niet conform het bestemmingsplan zijn. 
Je moet niet zomaar grond kopen, maar weten wat er je mee kunt 
doen. Als je binnen het bestemmingsplan blijft is dat makkelijker, 
dan heb je vrij weinig te maken met de alderman. Maar het blijft 
handig als de alderman achter je staat.”
Zowel Enschedé als Wislow wijzen op de public hearings die 
aldermen houden om omwonenden te raadplegen over bouw-
plannen. Dat zijn tenslotte kiezers. “De public hearings gaan over 
alles,”zegt Enschedé, “Over de hoogte van het gebouw, de kleur, 
het ontwerp. De aldermen overleggen alle informatie met de 
stedelijke diensten en onderhandelen daarna over wat je wel en 
niet kunt bouwen.” Daarnaast zijn er ook community hearings die 
door de buurt zelf worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten 
hebben weliswaar geen formeel karakter, maar zijn voor de 
alderman niet minder van belang.

Instrumenten voor ruimtelijk en financieel beleid
De term zoning law valt te pas en te onpas in de gesprekken. De 
zoning law is een lokale wet, een combinatie van bestemmings-
plan en APV. Daarmee is het een politiek-juridisch instrument dat 
niet alleen de bestemmingen regelt, maar ook het sociaal-
economische gebruik van de bestemmingen. Enschedé zegt dat 
zelfs plattegronden deel kunnen uitmaken van het bestemmings-
plan: “Het aantal en het soort units kan worden vastgelegd in de 
zoning laws. Als je kleinere units wilt maken dan moet je echt 
zorgen voor het juiste traject.”
Hoe worden bouwprojecten in Amerika gefinancierd? De 
beleidsuitvoering in de steden is in eerste instantie afhankelijk 
van de local tax. “Inwoners krijgen één belastingaanslag die 
bestaat uit een derde property tax (OZB) en twee derde school 
tax,” zegt Hereijgers. “De kwaliteit van de steden wordt hierdoor 
bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Moet je veel belasting 
betalen? Dan zijn er veel goede scholen.”
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Voor de financiering van bouwprojecten bestaan er, eveneens 
gerelateerd aan de belastingopbrengsten, verschillende systemen. 
Zonder uitputtend te willen zijn geven we er hier een zeer 
algemene indruk van; specifiek komt de financiering in veel van 
onze gesprekken aan bod.
Een belangrijk financieringssysteem voor ruimtelijke ontwikkeling 
is Tax Increment Financing (TIF). De TIF werd in 1952 uitgevonden 
in Californië en wordt inmiddels in bijna alle staten gebruikt, 
alleen Arizona maakt er (nog) geen gebruik van. Veel andere 
landen hebben de TIF-systematiek inmiddels gekopieerd. De TIF 
is in principe bedoeld voor sanering en verbetering van publieke 
bouwprojecten met een lage belastinggrondslag. Het idee is dat 
een ontwikkelaar een project voorstelt waarmee naar verwachting 
in de toekomst hogere belastingopbrengsten zullen worden 
gegenereerd. Bijvoorbeeld door de waardevermeerdering van 
het omliggende vastgoed en de impuls die van de wijkverbetering 
kan uitgaan voor nieuwe investeringen. Op basis van die 
verwachting kan een ontwikkelaar geld lenen voordat hij met de 
uitvoering start. Die hogere belastingopbrengsten worden tax 
increment genoemd. Een deel daarvan wordt toegevoegd aan 
het budget van de stad en is vooral bedoeld voor achterstallig 
onderhoud. Maar de burgemeester kan de TIF-opbrengsten in 
principe vrij besteden, en het budget kan flink oplopen.  
Wislow is er enthousiast over. “De binnenstad van Chicago is 
gerevitaliseerd door de TIF. Die heeft de stad zo mooi gemaakt 
als hij nu is. De ontwikkeling van de hele stad was zonder de TIF
nooit mogelijk geweest. Alle economische ontwikkelingen hadden 
er baat bij. Uiteindelijk profiteert de stad ervan.” De TIF werkt 
volgens Wislow goed bij investering in nieuwe ontwikkelingen 
die in waarde stijgen. Uit het verschil kunnen de opbrengsten in 
17 jaar weer terug naar de stad.
Niet iedereen is even tevreden over de TIF. Het American Institute 
of Architects (AIA) is kritisch omdat het TIF-geld wordt besteed in 
gebieden die toch al succesvol zijn en niet aan probleemwijken. 
Ook architect Peter Landon vindt dat een probleem. “De zeggen-
schap over de besteding van het TIF-geld ligt uiteindelijk bij de 
burgemeester. Dus als hij wil dat een bepaald gebied er goed uit 
moet zien, gaan alle TIF-dollars naar dat gebied, daar waar 
toeristen komen en niet naar gebieden waar je die dollars niet 
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kunt zien.”Landon vindt ook de verdeling van het geld oneerlijk. 
”Veel TIF-geld komt uit onroerendgoedbelasting. Dat zou tot op 
zekere hoogte naar scholen moeten gaan. Maar als het geld in 
TIF-gebieden wordt geïnvesteerd is er geen geld meer over 
voor de scholen.” Hij geeft de voorkeur aan de systematiek van 
tax credit. De opbrengst daarvan wordt toegewezen aan woning-
bouw voor lagere inkomens. “Dat kan heel goed werken. Vroeger 
kon je 85 cent kredietwaarde per dollar per hoofd van de bevolking 
krijgen; nu de markt krap is gaat het om ongeveer 60 cent per 
dollar. Wie zich kan veroorloven om te investeren kan over een 
langere periode veel geld verdienen met tax credit.”
Over het algemeen gaan federale kredieten naar de staat, die ze 
verdeelt over de steden. Ontwikkelaars richten zich tot de steden 
om tax credit te verkrijgen, legt Landon uit. “Tegenwoordig kan 
tax credit verkocht worden. Dan krijg je de toewijzing voor 
heffingskortingen en die moet je ergens anders verkopen. Je kunt 
zeggen, dit gebouw is 1 miljoen dollar waard aan tax credit en 
dan ga je op zoek naar iemand die behoefte heeft aan heffings-
kortingen. Deze kredieten kunnen worden opgestapeld tot 15 à 
20 jaar. Het werkt anders dan TIF. Zo kunnen grote investeerders 
hun geld beleggen.”

Architectenselecties
In Nederland zijn architectenselecties, met name bij de Europese 
aanbestedingen in de publieke sector, al een tijd een item. 
Hoewel architectenselecties en aanbestedingsprocedures niet 
echt een onderwerp zijn bij de burgemeestersconferenties van 
het MICD, komt in alle gesprekken aan de orde hoe je een 
architect kiest, en vaak ook: hoe moeilijk toegankelijk de markt is 
voor jonge architecten.
In de VS wordt bij publieke opdrachten doorgaans het two-
envelope system gebruikt, waarbij plan en prijs in de gunnings-
fase gescheiden worden beoordeeld. De eerste envelop moet 
informatie bevatten die tegemoet komt aan de kwalitatieve eisen 
die de opdrachtgever vooraf heeft gesteld, aan zijn ambities. 
Alleen als dat het geval is wordt de tweede, met de prijsaanbieding, 
geopend. “Maar dit systeem is geen verplichting, en niet elke 
opdracht hoeft aanbesteed te worden,” licht Bellows toe, “Chicago 
doet het veel bij onderwijsgebouwen, Seattle deed het bij de 
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bibliotheek die aan Rem Koolhaas van OMA is gegund. Daar was 
de procedure volledig openbaar. Duizenden mensen gingen in 
op een oproep van de burgemeester aan de bevolking om te 
reageren op het plan. Vanwege de grote belangstelling werd het 
overleg met de architect zelfs op de televisie uitgezonden.” 
Bellows zegt dat het in de huidige economie een probleem is 
voor jonge architecten om een opdracht te krijgen. “Voor een 
vergunning beschikken ze vaak niet over de nodige ervaring.
Ze moeten bijvoorbeeld een bouwproject kunnen begeleiden, 
maar hoe kunnen ze daarvoor ervaring opdoen als er geen werk 
is? Jongeren gaan na hun opleiding bij grote ondernemingen aan 
het werk. De meesten blijven daar, en slechts een enkeling begint 
voor zichzelf. De crisis heeft de beroepsgroep min of meer de 
nek om gedraaid. Dat is echt jammer. Grote bedrijven kunnen 
geweldig werk leveren, maar ze zijn meestal niet degenen die de 
grenzen verleggen.”
Hereijgers vindt dat architectenselecties bij publieke opdrachten 
in de VS roomser dan de paus verlopen. In feite beschrijft hij het 
principe van de bij ons bekende aanbesteding met voorselectie. 
De voorselectie, het request for qualifications, leidt tot een shortlist 
van geschikte bureaus. Die wordt vaak openbaar bekendgemaakt. 
Het request for proposals, de gunningsfase, resulteert in een 
selectie op basis van een ontwerp. De wild card die in Nederland 
wel wordt genoemd - en een enkele keer in de praktijk toegepast 
- lijkt in Amerika gebruikelijker te zijn. Hereijgers: “Er worden 
naast een paar degelijke gegadigden ook een paar jonge 
bureaus geselecteerd, er is bijna altijd een wild card. Alleen al 
het verkrijgen van een wild card wordt gezien als een eer.”
Housing corporation Habitat is positief over het werken met een 
request for proposals. ”Dat doen we meestal,” zegt Deborah 
Schwarz, “We selecteren architecten niet alleen op de laagste 
prijs, het gaat ook om de kwaliteit. Voor grotere opgaven organi-
seren we een prijsvraag, maar over het algemeen baseren we 
de keuze op de kwaliteit van vorige projecten van de architecten-
bureaus. Ervaring is ook belangrijk.” Ook worden opdrachten in 
percelen uitgezet. “Soms gaat het om een coördinerend architect 
en verkavel je het project in kleinere opdrachten waarvoor je 
andere architecten betrekt.“ 
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De ontwikkelaars zijn uiteraard vrijer in hun architectenselecties. 
Volgens Enschedé werken alle ontwikkelaars met een paar eigen 
architecten, die zij steeds opnieuw inzetten. Hij wijst op stimule-
ringsmaatregelen zoals belastingvoordelen, die bedoeld zijn om 
een bepaald percentage minderheden tegemoet te komen. 
Wellicht dat dit ook geldt voor het inschakelen van jonge 
architecten. Buitenlandse ontwerpers tellen in ieder geval niet 
mee als minderheid.
Wislow geeft een uiteenzetting over de manier waarop zijn bedrijf 
te werk gaat. “We maken meestal een onderscheid tussen ontwerp 
en uitvoering; we doen niet vaak geïntegreerde contracten zoals 
Design & Build. Wanneer het om een overheidsopdracht gaat 
werken we altijd met het request for proposal proces, maar in 
andere gevallen niet. De federale overheid werkt altijd met het 
two-envelope systeem. Bij de beoordeling van de inzendingen 
worden punten gegeven, zo kun je meer gewicht toekennen aan 
het ontwerp bij het gunningsbesluit. We hebben er weleens mee 
te maken gehad, het hangt af van wat de klant wil. Maar als een 
architect gewoon wordt geselecteerd op basis van wie hij is en 
wat hij kan, is dat ook prima. Veel architecten houden niet van 
prijsvragen, het kost veel geld en je hebt een kleine kans op de 
opdracht. Wij werken graag met een shortlist. We kiezen zelf vijf 
architecten en stellen hen aan de opdrachtgever voor. Dan vindt 
er een gesprek plaats tussen de architect en degenen met wie hij 
straks moet samenwerken. Dan selecteren we terug tot twee of 
drie, en vragen de architect om een ontwerp, waarvoor betaald 
kan worden. Daarna nemen we hem mee naar de klant, ook 
tegen een vergoeding, en kan er een eerste kennismaking 
plaatsvinden alsof het een eerste werkdag is. Er is een rondleiding, 
er wordt een team gevormd en dan komt de architect met zijn 
voorstel. Zo kan de klant zien hoe dit team werkt. Dan wachten we 
een week of twee, drie. Daarna komt het team naar het architecten-
bureau voor een volgende kennismaking. We denken dat dit de 
beste manier is om een architect te selecteren. Een selectie met 
een ontwerp, just like that, dat kan niet goed zijn. We willen straks 
niet zitten met een ontwerp dat niet aangepast kan worden, we 
willen niet verrast worden door een great design van iemand 
waarmee je het niet blijkt te kunnen vinden. Met een blind system 
weet je niet wat voor architect je krijgt. Daar houd ik niet van.“
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Het principe dat in de VS wordt gehanteerd komt overeen met om 
het even welke aanbesteding: eventueel een openbare voor-
selectie en vervolgens de gunningsfase voor de geselecteerden, 
waarin gevraagd wordt om een inhoudelijk voorstel, een ontwerp 
en - al dan niet separaat - een prijsaanbieding. In de gunnings -
fase vindt de onderhandeling plaats. Binnen dit principe zijn 
verschillende varianten mogelijk.

Nationaal, federaal, lokaal
Volgens Diana Lind hebben federale staten en grote steden vaak 
een slechte bestuurlijke relatie. Ze geeft een voorbeeld: 
“Michael Bloomberg, de burgemeester van New York, stelde een 
kilometerheffing voor om in Manhattan congestie te verminderen 
en luchtkwaliteit te verbeteren. Maar hij kreeg daarvoor geen 
toestemming van de county. Dat gebeurt de hele tijd.”
President Obama propageert een betere afstemming tussen de 
bestuurlijke niveaus, nationaal, federaal en lokaal. In 2009 startte 
hij daarom het project White House Office of Urban Affairs, 
ook wel bekend als ‘het Obama-project’ (zie pag. 21). Met dit 
programma investeert de Obama Administration in een periode 
van economische neergang 46,65 miljard dollar. Op een 
bevolkingsaantal van 270 miljoen inwoners is dat gemiddeld 173 
dollar per inwoner. Omgerekend, en rekening houdend met de 
Nederlandse bevolkingsgrootte, zou het hier om een bedrag van 
2,15 miljard euro gaan. 
Ook Bellows wijst op het Obamaproject. “Er wordt geprobeerd 
om meer samenwerking tussen de nationale regering, de federale 
staten, de steden en de gemeenteraden tot stand te brengen over 
stedelijke aangelegenheden. De ministeries voor huisvesting en 
transport werken nu samen. Zij ontwikkelen programma’s voor 
leefbare gemeenschappen met federale financiering. Dat is 
verbazingwekkend, dat is nooit eerder gebeurd.”
Lind is minder optimistisch: “Gehoopt werd dat het White House 
Office of Urban Affairs tot betere afstemming tussen de steden, de 
staten en de nationale regering zou leiden, maar de beloften 
worden nog niet echt nagekomen. Het samenwerkingsverband 
van de zogenoemde HUD/DOT/EPA Sustainable Communities 
heeft de federale invloed op het lokale niveau juist vergroot.” 
Structuurvisies voor de lange termijn worden ook op het federale 
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niveau gemaakt. In Chicago coördineert het Chicago Metropolitan 
Agency for Planning (CMAP) het plan GO TO 2040. En in 
Philadelphia is er het plan Philadelphia 2035. De stad wordt in 
de planvorming gehinderd door het probleem dat het in drie 
federale staten ligt. 
Volgens Christopher Leinberger, gastdocent bij denktank Broo-
kings Institute, roepen nieuwe ontwikkelingen nieuwe vragen op 
als het gaat om de schaal van planvorming. “Traditionele besluit-
vorming vindt plaats op verschillende bestuurslagen, nationaal, 
federaal en lokaal. Nu is er de nieuwe laag van de metropool, 
maar er is geen bestuurslaag om een ontwikkeling op deze schaal 
te faciliteren, te beheren of te helpen.” Ook aan de onderkant 
ontwikkelt zich een nieuwe bestuurslaag: op wijkniveau moeten 
er steeds vaker locaties worden ontwikkeld. Leinberger: “In beide 
gevallen gaat het om informele lagen, en daar vinden de ontwik-
kelingen nu juist plaats. Alles gebeurt op het niveau van de 
metropool en van de wijk.”
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THE WHITE HOUSE OFFICE OF URBAN AFFAIRS 
February 2009

The President signed an Executive Order establishing the 
White House Office of Urban Affairs. 
 
The American Recovery and Reinvestment Act included 
broad support for urban communities: 
• To broaden access to affordable housing, the Act provides 
for $1 billion in increased funding for the Community Deve-
lopment Block Grant; $4 billion in increased public housing 
capital funds; $2 billion in payments to owners of project-
based rental assistance properties to keep them affordable; 
$2 billion in Neighborhood Stabilization Funds to purchase 
and rehabilitate foreclosed homes; and $1.5 billion in Home-
lessness Prevention Funds to keep people in their homes; 
• To expand educational opportunity for low-income students, 
the Act provides for $13 billion in Title I funds to go to K-12 
education in disadvantaged school systems; 
• To strengthen workforce development, the Act provides 
$3.95 billion in increased workforce investment training 
dollars to keep our workers skilled and to employ young 
people during the summer; 
• To improve energy efficiency, the Act increases the 
Weatherization Assistance Program by $5 billion, helping 
low-income consumers save on their energy bills while 
simultaneously training more workers for a growing field; 
• To bolster our nation’s transportation infrastructure, the Act 
provides $1.5 billion in discretionary funding for the Department 
of Transportation to fund projects of regional or national 
significance as well as $8 billion to jumpstart high-speed rail 
and connect regions to one another; 
• The Act also provides $4.7 billion to provide broadband 
access to underserved areas. 

www.whitehouse.gov/administration/eop/oua
www.whitehouse.gov/issues/urban-policy
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Geen laaghangend fruit

In 2007 publiceerde journalist Tracy Metz haar boek Op de grond. 
Observaties vanuit Harvard. Dit boek bevat een selectie van 
artikelen die zij schreef toen zij een jaar als Loeb Fellow van de 
Harvard Graduate School of Design in Cambridge, Massachusetts 
verbleef. Eén daarvan, Burgemeesters als stadsontwerper, trok 
onze speciale aandacht. We zagen er veel raakvlakken in met ons 
werk bij Architectuur Lokaal, het kenniscentrum voor bouwcultuur 
en opdrachtgeverschap in Nederland.
Daar proberen we (onder andere) de professionele kennis van 
wethouders ruimtelijke ordening naar een hoger plan te tillen. 
Nog voor onze reis naar Amerika werkten we al aan het opzetten 
van een Opdrachtgeversschool voor wethouders. Zij treden in 
Nederland op als publieke opdrachtgever, en zijn bepalender 
voor het ruimtelijk beleid dan burgemeesters. Het Mayors’ 
Institute on City Design (MICD) in Washington waarover Metz 
schreef, leek vergelijkbare programma’s te organiseren voor 
burgemeesters. Meerdere vragen kwamen bij ons op. Spelen 
burgemeesters bij het opdrachtgeverschap in de VS dezelfde rol 
als wethouders bij ons, of zijn er verschillen? En wat leren de 
Amerikaanse burgemeesters op het MICD? Hoe worden de 
programma’s gefinancierd? Op zoek naar de antwoorden voor 
onze Nederlandse Opdrachtgeversschool spreken we met 
Story Bellows, directeur van het MICD, in het hoofdkantoor in 
Washington D.C. 
Bellows vertelt dat het MICD een initiatief was van Joseph P. Riley 
junior, die in zijn geboorteplaats Charleston al 35 jaar burgemeester 
is. “Na zijn benoeming realiseerde hij zich dat beleid van voorbij-
gaande aard was, maar dat de impact van zijn beslissingen een 
zeer lang, wellicht blijvend effect zouden hebben, langer dan dat 
hij er zelf zou zijn. Laaghangend fruit wordt meestal het eerst 
geplukt, maar Riley wilde prioriteiten stellen op de langere termijn. 
Omdat de meeste burgemeesters voor hun verkiezing in de 
politiek of de financiële sector hebben gewerkt komt het zelden 
voor dat zij iets weten over architectuur, ontwerp, planning of 
ontwikkeling. Zij hebben dus weinig inzicht in hoe ontwerp kan 
bijdragen aan economische ontwikkelingen of doelen. Riley ging 
daarom te rade bij de National Endowment for the Arts (NEA) met 
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de vraag of daar iets aan gedaan kon worden.”  
De NEA, in 1965 als onafhankelijk agentschap van de federale 
overheid opgericht door het Congres, is beslist geen kleine 
organisatie. De NEA gaf gedurende haar bestaan meer dan 4 
miljard dollar uit aan het ondersteunen van ‘artistieke excellentie, 
creativiteit en innovatie ten behoeve van individuen en gemeen-
schappen’, jaarlijks gemiddeld 89 miljoen dollar gedurende 45 
jaar. Omgerekend naar inwoneraantal zou het in Nederland gaan 
om een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen euro per jaar, gedurende 
45 jaar.
Bellows legt uit dat de NEA in 1986 het initiatief nam om een 
educatieprogramma voor ontwerpers in het leven te roepen, 
waarbij burgemeesters centraal zouden staan. Bij de totstand-
koming van het MICD speelde ook de US Conference of Mayors 
een rol. En nog steeds: dit genootschap betaalt de werkruimtes 
van het MICD en legt contact met de burgemeesters.
Hoe wordt de opdrachtgeversschool voor burgemeesters in 
Amerika gefinancierd? De helft is, via de NEA, afkomstig van de 
nationale overheid. De andere helft komt van verschillende 
private partijen. Zo betaalt bijvoorbeeld de Coca Cola Foundation 
mee; de frisdrankgigant is zeer geïnteresseerd in het opbouwen 
van een relatie met de burgemeesters. De inkomsten via 
commerciële partijen staan volgens Bellows wel sinds enige tijd 
onder druk. “We merken dat de economische crisis effect heeft 
op de fondsen. Onze financiers moeten echt hun best doen om uit 
te leggen waarom ontwerp en nieuwe projecten zo belangrijk 
zijn. Daarom willen wij ervoor zorgen dat de burgemeesters niets 
betalen. Als er geen sprake is van uitgaven voor de stad, hoeven 
zij daarover geen verantwoording af te leggen.”
Het programma van het MICD is specifiek gericht op educatie 
van burgemeesters die niet thuis zijn in het ontwerpvak. Jaarlijks 
nemen gemiddeld 33 burgemeesters deel; in totaal zijn er al 
meer dan 800 bijgeschoold. Elk jaar zijn er zes bijeenkomsten: drie 
nationale en drie regionale. “Voor de regionale bijeenkomsten 
werken we samen met een universiteit, die zelf de organisatie 
regelt, de burgemeesters werft en de cases selecteert. We zorgen 
natuurlijk wel dat het programma aan onze normen voldoet,” 
zegt Bellows. De nationale bijeenkomsten richten zich op grotere 
gebieden en op grote steden met minimaal 150.000 inwoners. 



25

Steden met een ‘hoog profiel’ (hoofdsteden van federale staten) 
en steden met nieuwe burgemeesters hebben speciaal de aan-
dacht. Wie denkt dat de burgemeesters van grote steden staan te 
popelen om te worden bijgeschoold, komt bedrogen uit. Burge-
meesters kloppen niet uit zichzelf aan. Voor de nationale bijeen-
komsten nodigt MICD hen uit, en dringt de US Conference of 
Mayors er vervolgens bij hen op aan om de uitnodiging te accep-
teren. Aan burgemeesters die eerder deelnamen wordt gevraagd 
collega’s te overtuigen van het belang van de programma’s.
“Die gaan niet alleen om een investering in de stad, maar meer 
nog om een investering in een persoon,” zegt Bellows. “Het gaat 
over hen. We willen dat zij er de tijd voor nemen. Zij mogen zich 
niet laten vervangen of medewerkers meenemen, en we laten 
ook geen pers toe. Het gaat niet om de details, maar de burge-
meesters moeten begrijpen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 
de besluitvorming; ze moeten weten welke vragen ze moeten 
stellen. Veel van hen hebben geen idee.”
De bijeenkomsten duren 2,5 dag. Welke onderwerpen komen 
aan de orde? “Vooral voorbeelden uit de eigen praktijk,” zegt 
Bellows. Het MICD vraagt alle burgemeesters om een case study 
te presenteren. Alles is welkom, als het maar gaat om ruimtelijke 
en stedelijke vraagstukken. Meestal bepalen de burgemeesters de 
onderwerpen zelf. Het MICD hoopt telkens op 3 of 4 projecten, 
waaruit met het resource team de meest realistische opgave kan 
worden geselecteerd. De burgemeesters kunnen na afloop aan 
de slag met de resultaten. Tijdens de bijeenkomst stellen leden 
van het MICD vragen over de werkwijze van de burgemeester 
en zijn staf. Zo krijgen de anderen een indruk van de opgave. 
“Die kan gaan over de rol van het hoger onderwijs in de stad of 
over betaalbare woningbouw. Binnenkort is Los Angeles gastheer 
voor de steden ten westen van de Mississippi; de burgemeester 
van LA heeft nooit eerder meegedaan.” In deze metropool gaat 
het om een kunst- en cultuurcentrum in de theaterwijk. “De 
burgemeester van Hilo, Hawaï deed al eerder mee. Nu stelt hij een 
nieuw stadscentrum ter discussie. Verder zijn de burgemeesters 
van Omaha, Nebraska en Stockton, Californië erbij, en de 
burgemeester van Salt Lake City, Utah, een Mormoonse stad. 
Bijzonder is dat deze burgemeester - zelf geen Mormoon - 
stedenbouwkundige is.” 
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Nadat een burgemeester zijn case heeft gepresenteerd, wordt 
gezamenlijk besproken of en welke oplossingen mogelijk zijn. 
Hoewel steden niet altijd de regie kunnen voeren over ruimtelijk 
ontwikkelingen, moedigt de MICD nadenken over oplossingen 
toch aan. Bellows: “Zelfs als zij de regie niet hebben, kunnen 
burgemeesters het overleg starten over wat er gaat gebeuren. 
Het grondeigendom is altijd van belang bij investeringsprojecten. 
Als een particuliere grondeigenaar een plan ontwikkelt dat 
binnen het bestemmingsplan past, heeft de stad daar geen 
invloed op. Maar er zijn soms wel sterke buurtgroepen die een 
slecht plan kunnen afschieten. Het hangt van veel factoren af. De 
overheidsstructuur kan per stad of county zeer verschillen: soms 
ligt het voortouw bij de county, soms bij de burgemeester, soms 
is er geen county, soms wordt de burgemeester van de county de 
burgemeester van de stad.”
Hoe wordt de kennis van een MICD-programma verder verspreid? 
“We publiceren de resultaten niet, maar die kunnen wel worden 
gebruikt door de anderen. In Oklahoma worden de rivieroevers 
getransformeerd omdat de burgemeester jaren geleden mee-
deed aan ons programma. Wij hadden indertijd niet de capaciteit 
om de plannen uit te werken. Er zijn natuurlijk meer successen, 
maar dit is een van de grootste projecten.”
Bellows heeft geen irreële verwachtingen over de rol van haar 
instituut. “Hoe er tegen het MICD wordt aangekeken, verschilt. 
In het algemeen weten mensen niet dat wij bestaan, zelfs burge-
meesters weten het vaak niet. Ontwikkelaars zijn geneigd te 
zeggen dat de overheid alleen ontwikkelingen mogelijk moet 
maken en het dan aan anderen moeten overlaten. Dat is, behalve 
geen verrassende uitspraak voor een ontwikkelaar die zijn eigen 
belangen veilig wil stellen, ook een politieke uitspraak.” Politiek 
is iets waar het MICD zich buiten wil houden. “We zijn een soort 
apolitieke instelling, die wordt gesubsidieerd door de overheid en 
de NEA, we kunnen ons geen politieke uitspraken veroorloven.”
Tegelijkertijd is Bellows zich bewust van enige politieke invloed. 
Die ligt vooral in de keuze van de cases. “We zouden allerlei 
thema’s kunnen agenderen, zoals new towns, new urbanism en 
verdichting, en daardoor invloed hebben op de onderwerpen 
waar burgemeesters zich op moeten richten. Maar er is van alles 
denkbaar en we kunnen niet zomaar enorme onderzoeksteams
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van grote universiteiten inbrengen. De US Conference of Mayors 
kan dat wel.”
Bellows werkt nu aan een pilot-project voor een vervolg op de 
burgemeesterscursussen van het MICD. Een onderzoeksteam 
heeft een paar dagen uitgetrokken om tien burgemeesters op 
locatie te bezoeken om hen verder te helpen. “Anderhalf uur 
per burgemeester is niet veel, het was ook duur, maar het was 
geweldig. Dit willen we verder ontwikkelen.”
Bellows is ook geïnteresseerd in internationale uitwisseling 
tussen burgemeesters. “Er is al eens een bijeenkomst met 
burgemeesters uit Polen geweest. De vorige burgemeester van 
Knoxville, Tennessee was erg enthousiast over MICD. Hij werd 
later ambassadeur in Polen, vandaar.” Het thema voor een 
uitwisseling met Nederlanders heeft Bellows al. “Watermanagement 
en Nederlandse centrumontwikkeling is interessant voor 
Amerikaanse burgemeesters, evenals verdichting en vervoer. 
Maar vooral het watermanagement. Water is de nieuwe olie. De 
nieuwe burgemeester van New Orleans werkt heel graag met 
Nederlanders. De Amerikaanse burgemeesters zouden dan ook 
naar Nederland moeten komen. Dat kunnen ook anderen zijn dan 
degenen die elkaar in de VS hebben ontmoet, want het is moeilijk 
om hen tweemaal mee te krijgen.”
We zien veel overeenkomsten tussen het werk van het MICD en 
Architectuur Lokaal, ook al zijn er natuurlijk veel verschillen. 
Terug in Nederland maken we direct gebruik van de ervaringen 
van het MICD bij het programma voor de eerste editie van onze 
Opdrachtgeversschool. Samen met het Nationaal Programma 
Herbestemming van het ministerie van OCW brengen we in 2011 
de wethouders van een aantal gemeenten bijeen die voor 
herbestemmingsopgaven staan, en analyseren we samen met 
externe deskundigen, de door hen ingebrachte cases.
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Walkable urbanism 

“Af en toe gaat Barack Obama hier in de buurt winkelen met zijn 
dochters. Gewoon, lopend!,” zegt de taxichauffeur enthousiast, 
terwijl we langs het Witte Huis rijden, “Dat was ondenkbaar in de 
tijd van Bush.” Het is een beeld dat Christopher Leinberger, 
supporter van walkable urbanism, naar wie wij onderweg zijn, zal 
bevallen. Leinberger is deskundig op het gebied van herontwik-
keling van stedelijke centra. Hij geeft leiding aan de studierichting 
Vastgoed van de Universiteit van Michigan, maar we bezoeken 
hem bij Brookings Institute. Deze beroemde Amerikaanse 
denktank wordt naar eigen zeggen ‘aangemerkt als de meest 
invloedrijke, meest geciteerde en betrouwbaarste.’ Ayaan Hirsi 
Ali overwoog, nadat ze de Tweede Kamer had verlaten, om voor 
Brookings te gaan werken, maar zij koos uiteindelijk voor het 
American Enterprise Institute, een andere denktank in 
Washington D.C.  
Als gastdocent bij Brookings doceert Leinberger het Metropolitan 
Policy Program, een onderzoeksprogramma over de revitalisering 
van het centrum van Washington D.C. en aangrenzende wijken. 
Hij is pleitbezorger van walkable urbanism: het creëren van 
gebieden die zijn gericht op voetgangers, functiemenging en 
menging van verschillende inkomensgroepen. Dat kan zowel 
gaan om gebieden met een regionale uitstraling (werklocaties 
van regionaal belang, detailhandel, culturele en publieke instel-
lingen) als een lokale uitstraling (zoals woonfuncties en buurtwin-
kels). Onderdeel van het concept is het aaneenvlechten van de 
walkable areas, zodat er een aaneengesloten infrastructuur voor 
voetgangers en fietsers ontstaat. De Radburn layout uit 1929 lijkt 
weer actueel te zijn (zie pag. 35).
Voor Europeanen klinkt dat eigenlijk allemaal niet zo heel 
revolutionair, gewend als we zijn aan oudere binnensteden. 
“Hoor eens,” zegt Leinberger, “jullie hebben prachtige oude 
steden in Europa, die gedurende honderden jaren zijn ontwikkeld. 
Ze zien er geweldig uit, ze zijn goed onderhouden. Maar ik heb 
ook jullie nieuwere steden gezien en ik moet zeggen: wat jullie nu 
van begin af aan bouwen, doen jullie niet beter dan wij.” Leinberger 
geeft enkele voorbeelden. “Kijk eens naar Rosslyn, in Arlington. 
Daar was een winkelstraatje, dat is ontwikkeld is tot een prima 
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gebied. Het is een groeiende zakenwijk geworden. Kijk naar de 
Arlington Line. Een goede wijk, met ondergrondse metrostations 
en winkels en dat soort zaken, die bovengronds doorlopen 
tussen twee snelwegen. Een slecht georiënteerd gebied biedt 
geen ruimte voor ontwikkeling, dat is niet beloopbaar.”
Terwijl hij op onze plattegrond van Washington zowel de reeds 
herontwikkelde gebieden als de wijken die nog aan de beurt 
komen aanwijst, vertelt Leinberger dat in de afgelopen tien jaar 
10 miljoen dollar aan het centrum van Washington is gespendeerd. 
“Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is niet veel meer te doen, 
het centrum van Washington is klaar. We hebben de slechte 
wijken zoals Foggy Bottom, Dupont Circle, de NOMA-area (north 
of Massachusetts Avenue), West End en Georgetown Universiteit 
aangepakt. Deze gebieden zijn allemaal in walkable places 
getransformeerd.”
De neveneffecten zijn soms onverwacht; zo is bijvoorbeeld de 
criminaliteit de afgelopen 10 jaar enorm gedaald. “Niemand 
weet precies waardoor. De criminaliteit is niet verplaatst, maar 
gewoon verdwenen. Misschien heeft het zero tolerance beleid 
een rol gespeeld. Je kunt er honderd verklaringen voor verzinnen 
maar feit is dat niemand echt weet waardoor het komt.”
Na de centrumgebieden zijn nu de aangrenzende wijken aan de 
beurt. “Suburbaan is niet langer gewenst, stadscentra zijn 
booming. Dus nu werken we aan gebieden als Golden Triangle, 
het Riverfront, Columbia Heights en het gebied ten oosten van 
het Capitool. De rivieroevers worden voetgangersgebieden. 
In de Golden Triangle gaat het om de herontwikkeling van 
kantoorgebouwen, waarbij we willen dat ze allemaal LEED 
gecertificeerd worden,” zegt Leinberger, doelend op het inter-
nationale certificaat voor groene gebouwen. 
Eén van de redenen dat mensen in de steden willen blijven, 
hoe tegenstrijdig het ook klinkt, is een groeiend ecologisch 
bewustzijn. Leinberger verwijst naar het artikel Green Manhattan 
van journalist David Owen in The New Yorker. Owen beschrijft 
het ‘onbeschaamde idealisme’ dat hem ertoe bracht om met zijn 
gezin New York te verlaten, op zoek naar een meer duurzame 
leefstijl. In het buitengebied bleek hij echter veel meer (benzine, 
energie etc.) te consumeren; zijn leven in Manhattan was om 
meerdere redenen duurzamer.
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Hoe ziet Leinberger de rol van politici bij revitaliseringsprojecten? 
Volgens hem zijn politici van belang, maar hun rol moet wel 
beperkt blijven. “Politici zouden voor de wettelijke kaders 
moeten zorgen en zich er verder niet mee bemoeien!” Leinberger 
maakt de vergelijking met een paardenkraal, waar je een hek 
omheen zet en daarbinnen de paarden vrijlaat; de rest regelen ze 
zelf wel. De ontwikkeling van Columbia Heights, dat grotendeels 
afbrandde tijdens de rellen van de jaren zestig, is illustratief: “Het 
was lange tijd een no go zone, maar wordt nu ontwikkeld tot een 
walkable area. In 2008 opende er een winkelgebied van 51.000 
m² tegenover Columbia Heights Metro Station. Er zitten winkel-
ketens zoals Target and Best Buy. Er is een ondergrondse 
parkeergarage van 36.000 m². Sindsdien zijn er in de buurt cafés 
en restaurants gekomen. Het Tivoli Theater, een gerenoveerd 
monument aan 14th Street NW werd een symbool van Columbia 
Heights.”
Voor Leinberger is vervoer bij de ontwikkeling van een walkable 
area de belangrijkste aanjager. Vervoer stuurt ontwikkeling. “Er 
is geen betere manier om de grondwaarde te vermeerderen dan 
door het bieden van goede vervoersmogelijkheden. Als die er 
zijn volgen de voorzieningen vanzelf.” Het openbaar vervoer is 
grotendeels gefinancierd uit belastinginkomsten. De ontwikkeling 
van de bedrijfslocaties is mogelijk door private financiering; de 
besluiten over de invulling worden genomen door de grond-
eigenaren. “Ontwikkelaars moeten ervan overtuigd worden dat ze 
moeten investeren in compacte stedenbouw,” vindt Leinberger. 
Hij ziet daarbij een taak voor het American Institute of Architects 
(AIA) en de American Planning Association (APA). Zij zouden meer 
betrokken moeten zijn bij de discussies. Ook omdat Amerikaanse 
opdrachtgevers behoefte hebben aan advies over goede 
architectonische of stedenbouwkundige kwaliteit van hun projecten 
en investeringen? “Jazeker,” zegt Leinberger, “Hoe je een 
programma formuleert, is een belangrijk punt.”  
Leinberger richt zich nu op strategieën voor wijkontwikkeling. 
De wijk rond Dupont Circle was een case study. Bij gebrek aan 
een bestemmingsplan stelde Leinberger 21 uitgangspunten op 
voor het stedenbouwkundig plan, te vergelijken met een beeld-
kwaliteitplan zoals dat in Nederland wordt gebruikt. Bestuurders en 
de afdeling planning kunnen maatregelen nemen om gewenste 

C
o

lu
m

b
ia

 H
e

ig
h

ts
 M

e
tr

o
st

at
io

n
, W

as
h

in
g

to
n

 D
.C

.



34

ontwikkelingen te stimuleren, of door sneller bouwvergunningen 
af te geven. 
Zeven jaar geleden schreef Owen: “Washington wordt over het 
algemeen gezien als de intelligentste, mooiste - meest Europese 
- van de grote Amerikaanse steden. Maar ecologisch is het een 
rommeltje. De uitgestrekte lanen van [architect Pierre Charles] 
L’Enfant werden eenvoudig aangepast aan autoverkeer en de 
lage, ver uiteengelegen gebouwen (waarvan de hoogte wettelijk 
beperkt is) zorgden voor grote afstanden tussen de bestemmingen. 
Er zijn veel leuke plaatsen om te wandelen in Washington, maar 
lopend is de stad moeilijk begaanbaar: het is lastig om de brede 
lanen over te steken, de rotondes vormen een parcours van 
hindernissen en ook de pompeuze open ruimtes dwarsbomen 
de voetgangers.” 
Met deze woorden van Owen en die van Christopher Leinberger 
over de recente ontwikkelingen in ons achterhoofd, huren we een 
fiets en rijden naar Columbia Heights. We treffen een gebied aan 
vol bouwactiviteit, deels opgeleverd, deels in uitvoering. De 
meeste winkels zijn net of bijna klaar, en in afwachting van nieuwe 
huurders. Overal hangen borden van makelaars. De parallellen 
met Nederlandse steden blijken niet alleen historisch; de overeen-
komsten met een gebiedsontwikkeling in een Nederlandse stad uit 
het eerste decennium van deze eeuw is opvallend. We zouden 
net zo goed in, pakweg, Zwijndrecht kunnen zijn. De gemiddelde 
hoogte van de woonblokken is zo’n zes bouwlagen, de nieuwe 
gebouwen bevatten een mix van woon- en winkelfuncties. De 
meeste voordeuren liggen aan de straat. “Dat is cruciaal,” had 
Leinberger ons verzekerd. Het is een mooie dag, op het centrale 
pleintje spelen kinderen in de fontein, hun moeders zitten op de 
rand eromheen wat te kletsen in de zon. In één middag bezoeken 
we per fiets alle walkable areas van Washington. Hoewel we 
nauwelijks andere fietsers tegenkomen, blijkt het nieuwe 
Washington ook zeer bikeable.
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THE RADBURN LAYOUT 

The industrialization of the United States after World War I led 
to migration from the rural areas and a dramatic growth of the 
cities during the 1920’s. This population shift led to a severe 
housing shortage. The automobile, which was becoming a 
mainstay in American life, added a new problem to urban 
living. Drastic changes in urban design were necessary to 
provide more housing and to protect people from the horseless 
carriage. In answer to the needs of “modern society,” 
Radburn, the “Town for the Motor Age” was created in 1929. 
How Radburn was going to meet the problems of “modern 
society” is best illustrated in architect Henry Wright’s 
“Six Planks for a Housing Platform.” These ideas formed the 
basic philosophy that he followed in designing Radburn. His 
planks were:  
• Plan simply, but comprehensively. Don’t stop at the individual 
property line. Adjust paving, sidewalks, sewers and the like to 
the particular needs of the property dealt with—not to a 
conventional pattern. 
• Arrange buildings and grounds so as to give sunlight, air and 
a tolerable outlook to even the smallest and cheapest house. 
• Provide ample sites in the right places for community use: 
i.e. playgrounds, school gardens, schools, theatres, churches, 
public buildings and stores. 
• Put factories and other industrial buildings where they can 
be used without wasteful transportation of goods or people. 
• Cars must be parked and stored, deliveries made, waste 
collected–plan for such services with a minimum of danger, 
noise and confusion. 
• Bring private and public land into relationship and plan 
buildings and groups of buildings with relation to each other. 
Develop collectively such services as will add to the comfort 
of the individual, at lower cost than is possible under individual 
operation. 
• Arrange for the occupancy of houses on a fair basis of cost 
and service, including the cost of what needs to be done in 
organizing, building and maintaining the community. 
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The main thrust in the planning of Radburn can be summari-
zed by the quote from architect Clarence Stein, who said, “We 
did our best to follow Aristotle’s recommendation that a city 
should be built to give its inhabitants security and happiness.”

www.radburn.org
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De informele macht van bloggers 
 
Voor de ingang staat een zuil met daarop een grote vergulde 
arend die zijn vleugels uitslaat. We zijn bij Union Station, ooit het 
grootste treinstation ter wereld. Toen het station (ontworpen door 
Daniel Burnham, zoals veel oude gebouwen in Washington) in 
1907 opende, was het zelfs het grootste gebouw in heel Amerika. 
Nu is het één van de drukste stations in Washington, met jaarlijks 
meer dan 30 miljoen bezoekers. Na een ingrijpende renovatie in 
1988 kwam er een food court op de verdieping waar voorheen 
de bagage werd afgehandeld; er is een nieuwe terminal voor de 
Amtrak Express treinen gebouwd en er openden nieuwe winkels 
in de Concourse en de Main Hall.
Het ruim een eeuw oude gebouw vormt een passend decor voor 
onze ontmoeting met Diana Lind, hoofdredacteur bij Next American 
City (NAC), een kwartaaltijdschrift over stedenbouw. Zojuist 
aangekomen uit Philadelphia treffen we haar in de Main Hall, 
onder de imposante tongewelven met cassetteplafonds. We 
vragen haar naar de meest actuele thema’s in de Amerikaanse 
stedenbouw. Lind: “Het belangrijkste is momenteel energie, 
verdichting, infrastructuur en mobiliteit. Thema’s als energie en 
vervoer zijn nation wide belangrijk, maar er wordt lokaal heel 
verschillend mee omgegaan. Gisteren was ik bij een bijeenkomst 
van de National Endowment for the Arts (NEA) die ging over de 
vraag hoe vanuit de beeldende kunst kan worden bijgedragen aan 
het maken van betere steden.” Ook in Nederland wordt daarnaar 
gezocht. In de jaren tachtig kwam dat tot uitdrukking door 
opdrachten aan kunstenaars voor de toenmalige ‘omgevingskunst’. 
Nu stellen architectuur- en kunstinstellingen unsolicited architecture 
voor, waarbij aan teams van architecten en kunstenaars wordt 
gevraagd bijdragen te leveren aan de inrichting van de publieke 
ruimte zonder dat er sprake is van een opdrachtgever.  
Lind geeft een verrassende nieuwe invalshoek. “Omdat de 
traditionele manieren om burgers te betrekken, zoals community 
meetings, weinig aanspraken, wordt burgerparticipatie nu steeds 
vaker online georganiseerd. We hebben geen architectuurcentra en 
dergelijke, maar er is beweging door internet. Chicago organi-
seert online grote rondetafelconferenties. Gevraagd wordt naar 
de mening van mensen, hoe denk je over parken, bijvoorbeeld.“
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Zulke dingen gebeuren ook ongeorganiseerd. Bewoners uiten 
hun betrokkenheid op informele manieren. “Via blogs,” zegt 
Lind, “Er wordt veel geblogd, zelfs op hele kleine plaatselijke 
schaal. De bloggers komen eens per maand bij elkaar, zoals een 
gemeenteraad. Ze hebben informele macht om te helpen bij 
stedelijke ontwikkelingsplannen. Hun mening wordt gevraagd bij 
grote projecten, hun ideeën komen bij het stadsbestuur.” Dat 
bloggers soms echt over macht beschikken, geeft Lind aan met 
een voorbeeld. “Onlangs zou worden bezuinigd op openbaar 
vervoer in D.C., en door een lokale blog werd het stadsbestuur 
binnen de kortste keren belaagd met klachten. Toen ging het plan 
niet door. Je kunt het zien als een begin, een kans voor de politiek 
om zich daadwerkelijk met het publiek te engageren.” 
Zulke ontwikkelingen voltrekken zich niet per definitie elders in 
Amerika, benadrukt Lind. “Washington D.C. is anders dan 
andere Amerikaanse steden. Het is de hoofdstad van de VS, de 
economie is volledig afhankelijk van de nationale regering. In de 
stad vind je hoofdkantoren van culturele instellingen, maar er is 
geen grote productiecultuur. Al zijn er zeker raakvlakken met 
New York: ook Washington heeft een zeer welvarende bevolking, 
waardoor de infrastructuur en andere voorzieningen in de twee 
steden beter zijn dan elders. Omdat de regering in D.C. zetelt, is 
hier nog steeds veel meer ontwikkeling dan in andere steden 
tijdens de recessie. Terwijl die andere steden worden geconfron-
teerd met private partijen die zich terugtrekken blijft de publieke 
sector de brandstof voor bouwprojecten in D.C. Jonge architecten 
hebben het nu wel erg moeilijk; bij gebrek aan betaalde 
opdrachten doen ze mee aan prijsvragen. Maar toch is het een 
zeer spannende tijd voor D.C. De stad groeit omdat jongeren hier 
komen om te werken en omdat anderen zijn gebleven om kinderen 
te krijgen. Architectonisch is het allemaal niet zo avontuurlijk, 
maar met haar bikesharing system en focus op de kwaliteit van de 
openbare ruimte voor voetgangers, vindt de stad andere manieren 
om een interessante stedelijke cultuur te bieden.”
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Wat is een wolkenkrabber?

Hoge gebouwen ter weerszijden van de Chicago River clusteren 
in het stadscentrum en waaieren uit langs de oever van Lake 
Michigan. De meeste van deze wolkenkrabbers werden gebouwd 
tijdens een reeks van economische crises, zo wordt verteld in de 
verhalen over Chicago tijdens de Chicago Architecture Foundation 
River Cruise, een excursie over de Chicago River. We varen mee 
met de boot die Chicago’s First Lady Cruises samen met Chicago 
Architecture Foundation (CAF) exploiteert en ontmoeten er een 
stafmedewerker van het architectuurcentrum. Philip Barash, een 
jonge Russische immigrant die verantwoordelijk is voor zakelijke 
relaties en fondsenwerving, zal vandaag onze persoonlijke gids 
zijn. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voer 
een keer mee om zich te oriënteren op gebiedsontwikkeling 
langs de oevers van de Maas in zijn eigen stad.
Op een steenworp afstand van de First Lady´s vaste ligplaats, 
langs de zuidzijde van het Millenniumpark, staat het gebouw 
waarin CAF sinds 1992 zetelt: het historische Sante Fe Building, 
ontworpen door Daniel Burnham. Hoewel CAF hier nu bijna 
twintig jaar gehuisvest is bestaat het architectuurcentrum al sinds 
1966. Dat is decennia voordat elders, bijvoorbeeld in Nederland, 
architectuurcentra werden opgericht. “We lijken een beetje op 
musea als het National Building Museum en het Nederlands 
Architectuurinstituut, maar onze aanpak verschilt erg,” zegt 
Gregory Dreicer. Hij is verantwoordelijk voor het beleid en 
de tentoonstellingen; we ontmoetten hem een jaar eerder in 
Amsterdam, toen hij ons land bezocht op uitnodiging van het 
Nederlandse consulaat.
“Chicago is een van de meest leefbare steden van de VS,” vindt 
Dreicer, “Het is een geweldige plaats om te wonen.” En CAF richt 
zich op de publieke belangstelling voor het architectonisch erfgoed 
van de stad. Het is een non-profit organisatie. Volgens Dreicer is 
CAF daardoor anders dan andere architectuurcentra in de VS.  
Aan de straatzijde is de museumwinkel gevestigd, waardoor het 
architectuurcentrum van buitenaf nauwelijks herkenbaar is. 
Achter de winkel heeft CAF de beschikking over het atrium, 
waarin de grote stadsmaquette Chicago Model City permanent is 
opgesteld, en over enkele kantoren op de bovenverdieping. 
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CAF organiseert een groot aantal programma’s, ondanks de 
beperkingen van de huisvesting en de kleine staf. “De tentoon-
stellingen worden gemaakt door een projectleider en een curator; 
soms huren we tijdelijk extra medewerkers in,” licht Dreicer toe, 
“We zijn vooral een vrijwilligersorganisatie, er zijn 460 vrijwilligers. 
Elk jaar melden zich veel mensen aan. Degenen die wij selecteren 
kunnen deelnemen aan de stevige cursus die we voor hen 
hebben ontwikkeld”. CAF mist een echt auditorium. Dreicer wil 
het liefst zo snel mogelijk naar een andere locatie en is daarom 
op zoek naar een bestaand gebouw in de buurt dat opgeknapt 
kan worden en aan alle eisen kan voldoen. Van daaruit kan CAF 
zijn publiek op regionale schaal uitbreiden, en ook het aantal 
nationale en internationale bezoekers verhogen.
Mocht hij straks de ideale locatie hebben gevonden, wat zou hij 
dan in de ideale architectuurinstelling willen doen? Dreicer barst 
in lachen uit. “Ik heb geen agenda! Het gaat erom, hoe het werkt 
in de wereld. De wolkenkrabber is de icoon van Chicago, dus we 
willen ons op dat gebouw focussen. Veel mensen geloven dat één 
persoon de wolkenkrabber heeft uitgevonden. Dat geloof wordt 
weerspiegeld in een breder geloof over het functioneren van de 
samenleving en de technologie. Wat ís een wolkenkrabber? Om 
te kunnen zeggen welke wolkenkrabber de eerste was, moet je 
de term wolkenkrabber definiëren. Dat is minder makkelijk dan 
het lijkt. Iedereen die de wolkenkrabber definieert, heeft zijn 
eigen agenda en wil de andere overtuigen van zijn gelijk.”
Dreicer constateert een gebrek aan kennis over wolkenkrabber 
- en over het bouwproces in het algemeen.
“Er is geen echt goede tentoonstelling over wolkenkrabbers in 
de VS. New York City heeft er een, maar die is heel bescheiden. 
We willen graag samenwerken met organisaties zoals de Council 
on Tall Buildings en Urban Habitat, zoiets als de Stichting Hoog-
bouw in Nederland. We willen een netwerk opzetten dat ons in de 
gelegenheid stelt innovatieve en geëngageerde tentoonstellingen 
te maken, die mensen helpen om architectuur te begrijpen - en 
hun rol in het ontwerp.”
Dreicer is vooral geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling; de 
architectuurproductie op zichzelf is wat hem betreft van onder-
geschikt belang. “De meeste architectuurinstellingen zijn niet 
gericht op een breed publiek, maar op de vakgemeenschap. 
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Kunstmusea presenteren architectuur en design meestal als 
kunst. Maar stedenbouw, architectuur en infrastructuur gaan over 
het proces; kunst is daarvan slechts een deel. Het gaat erom, 
wie de beslissingen neemt, en op grond waarvan. We willen een 
breed publiek betrekken om na te denken over, en misschien 
betrokken te zijn bij, deze beslissingen.” 
CAF organiseert debatten, maar onderwerpen waar veel 
Amerikanen op afkomen moeten gericht zijn op actuele thema’s. 
“Er zijn veel dingen waar mensen zich druk over zouden moeten 
maken, over na moeten denken, maar dat doen ze niet.” Dreicer 
noemt parken als voorbeeld: “Bouwwetten verbieden bouwen in 
parken, toch gebeurt het gewoon. Of parken worden aangelegd 
in buurten waar ze het minst nodig zijn.” Hij zou graag zien dat 
debatingclubs dit soort thema’s agenderen, onderwerpen die de 
gewone Amerikaan raken. Zijn missie is duidelijk: publieke 
belangstelling wekken voor stedenbouw. Wat was er vroeger, 
hoe heeft de stad zich ontwikkeld naar zijn huidige staat? Naast 
de tentoonstelling over wolkenkrabbers zou hij graag een per-
manente tentoonstelling maken over leefbare wijken en educatie 
aan middelbare scholieren bieden. De nieuwe CAF locatie zou 
echte klaslokalen moeten hebben. Dreicer werkt alvast aan een 
website met video’s.
Maar het vergaren van de nodige kennis en informatie is niet 
eenvoudig. “Er is geen eenduidige bron. We moeten de informatie 
overal vandaan halen. Het is moeilijk om historische informatie te 
vinden, de meeste architectuurarchieven worden weggegooid.” 
Dreicer ziet geen archiveringstaak voor CAF, dat is simpelweg te 
duur en de vereiste ruimte ontbreekt. Bovendien ligt daar niet de 
focus. “We hebben niet de middelen om wetenschappelijk 
onderzoek te ondersteunen. We richten ons op publieke belang-
stelling en op educatie, daar gaat het geld naartoe.” 
De middelen komen gedeeltelijk uit fondsen en bijdragen van de 
federale staat, zegt Dreicer. “Misschien gaan we entreegeld 
vragen. Zoals bij de meeste non-profitorganisaties, is corporate 
support een belangrijke inkomstenbron. Het hangt af van de 
programma’s die we maken, en van de bestuursleden: advocaten, 
architecten, mensen uit het bedrijfsleven. Zij kunnen ons via hun 
netwerken aan geld helpen. CAF is voortdurend gegroeid, de 
begroting is nu meer dan 10 miljoen dollar.”  
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Voor wie nog eens in Chicago komt is het goed om te weten dat 
een deel van de inkomsten van CAF afkomstig is uit de boottochten 
- nog een uitstekende reden om de wolkenkrabbers te zien vanuit 
het gezichtspunt van de Chicago River.
 

Z
ic

h
t o

p
 L

ak
e

 M
ic

h
ig

an
 v

an
u

it
 h

e
t N

e
d

e
rl

an
d

se
 C

o
n

su
la

at
 in

 C
h

ic
ag

o
 



46



47

Duurzame herstructurering van de skyline

Door de vanzelfsprekendheid waarmee voetgangers de wandel-
boulevard in gebruik nemen, ontgaat ons in eerste instantie dat 
deze net is opgeleverd. Lopend over de Riverwalk wijst onze 
gids Philip Barash ons erop. Vanuit het CAF organiseert hij de 
Patron of the Year. Deze prijs voor opdrachtgevers ging vorig 
jaar naar het Riverwalk Masterplan.  
Barash vertelt dat een civieltechnisch project van deze omvang 
uitzonderlijk is voor Chicago. Toch lukte het de opdrachtgever, 
de Dienst Verkeer en Vervoer, om de nodige middelen te 
genereren. “Daarmee is bij wijze van spreken een openlucht-
museum voor architectuur ontstaan. Langs de rivieroevers staan 
van oudsher veel historische, maar ook moderne gebouwen, 
ontworpen door spraakmakende architectenbureaus en vaak 
met de monumentenstatus.”
De Patron of the Year is een equivalent van de Gouden Piramide, 
de grootste opdrachtgeversprijs in Nederland. Jaarlijks kent het 
Rijk deze prijs toe aan een partij wiens opdrachtgeverschap het
meest inspirerend wordt bevonden. Omdat Architectuur Lokaal 
al jaren ondersteuning biedt aan de Rijksbouwmeester bij de 
organisatie van de Gouden Piramide, bezoeken we in Chicago 
één van de juryleden van de Patron of the Year, Greg van Schaack. 
Hij zal ons rondleiden in een wolkenkrabber die Hines Interests 
onder zijn leiding heeft ontwikkeld. Het gebouw is om meerdere 
reden bijzonder. De immense toren staat op een prominente plek: 
direct langs de Chicago River, georiënteerd op de Riverwalk. 
Met zijn 240 meter is de toren één van de hoogste wolkenkrabbers 
van de stad. Het gebouw telt 120.000 m2 vloeroppervlak over 57 
verdiepingen; de bouwkosten bedroegen ongeveer 400 miljoen 
dollar. Maar belangrijker is dat de opdrachtgever, advocaten-
kantoor Kirkland & Ellis, er in 2009 de Patron of the Year mee won. 
‘Een geschenk aan de stad’, oordeelde de jury over het gebouw, 
dat ze verder ‘harmonieus, licht en feestelijk’ noemde. Hines 
werkte met architecten zoals Cesar Pelli, Frank Gehry, I.M. Pei 
en Philip Johnson; het ontwerp voor deze wolkenkrabber werd 
gemaakt door Pickard Chilton Architects.
Bij binnenkomst wijst Van Schaack ons op een bijzonder facet 
van de wolkenkrabber: op de lagere niveaus bevindt zich een 
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congrescentrum met openbaar toegankelijke buitenterrassen. 
“Het is verre van gebruikelijk om zulke publieke functies onderin 
een wolkenkrabber te maken,” zegt Van Schaack. “Maar een 
congrescentrum bovenin was onhandig geweest in het gebruik, 
dan moet iedereen met liften naar boven en beneden, en er zijn 
hier vooral kantoren.” Op deze manier is een relatie met de 
publieke ruimte ontstaan op de schaal van de voorbijgangers, 
legt Van Schaak uit. “De locatie is veel levendiger geworden. 
Het white tablecloth restaurant beneden helpt daar ook aan mee. 
Het wordt gebruikt door bezoekers en kantoren, nu alleen 
nog tijdens kantooruren, maar in de toekomst hopelijk ook 
daarbuiten.” 
De traditionele organisatie van wat onder- en bovenin een 
wolkenkrabber ‘hoort’, is ook in andere opzichten omgedraaid. 
In plaats van de verdiepingen vanaf de 27e en hoger in gebruikt 
te nemen, heeft Kirkland & Ellis zich gevestigd op de onderste 30 
etages. Van oudsher was het adagium: hoe hoger, hoe meer 
prestige voor de klant, hoe hoger de verdieping hoe hoger de 
vierkante meterprijs voor de ontwikkelaar. Maar Van Schaack 
overtuigde Kirkland & Ellis ervan dat het beter zou werken om 
het geplande congrescentrum op de begane grond te situeren: 
dat is goed voor de zichtbaarheid van het bedrijf, het voegt 
levendigheid toe op straatniveau en voor de advocaten is het 
makkelijker om klanten in het congrescentrum te ontmoeten. 
Voor Kirkland & Ellis werkt deze opzet goed; het wordt gezien als 
een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven. De advocaten 
zijn er erg tevreden mee. 
Ook Hines Interests, de investeerder waarvan Van Schaak senior 
vicepresident is, heeft geen spijt van de gevolgde aanpak. Wie 
bij de ontwikkeling van een wolkenkrabber tevens de publieke 
ruimte inricht, krijgt toestemming voor extra verdiepingshoogte 
om de kosten te compenseren. De verdiepingen boven de 30e 
zijn verhuurd aan kleine bedrijven, soms zzp-ers, die goed 
geboerd hebben voor de crisis en nu mogelijkheden zien om, 
drijvend op hun netwerk en ervaring, een eigen bedrijf op te 
starten dat flexibeler kan opereren in economisch woeliger tijden.  
Hier en daar schieten we een verdieping omhoog met de lift. 
Op de 6e verdieping is een groot balkon, vanaf waar je net boven 
straatniveau een prachtig uitzicht over de stad hebt. Op de 7e 
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verdieping voerde een kunstenaar de vijf schepen waarmee 
Columbus Amerika ontdekte, uit als vergulde lampen. Elk schip 
draagt de naam van de echtgenote van één van de vijf partners van 
Kirkland & Ellis. Op de 37e krijgen we een idee van de diversiteit 
aan bedrijven die hier gehuisvest is. Elke verdieping is ingericht 
door (interieur)architecten die door de huurders zijn geselecteerd.
Naast de congreszaal, de kantoren en het restaurant omvat het 
gebouw een bank, een sportruimte, 26 passagiersliften en 2 
goederenliften. Er is een ondergrondse garage met 225 parkeer-
plaatsen onder maaiveldniveau, wat goed mogelijk bleek vanwege 
de laaggelegen rivier.  
Bij zijn rondleiding straalt alles aan Van Schaack uit dat hij ver-
trouwen heeft in deze onderneming. Kosten noch moeite zijn 
gespaard om van dit project iets moois te maken. De hoogte van 
de lobby, het marmer, het kunstwerk in de hal dat in stijl refereert 
aan de beroemde 19e eeuwse architect O’Sullivan, de liften die 
200.000 dollar per stuk hebben gekost, de toiletten als balzalen, 
afgewerkt in mahoniehout. Deze wolkenkrabber is gebouwd 
voor de eeuwigheid. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het 
vaandel bij Hines. De toren is LEED-gecertificeerd (Gold) en 
zeer energiezuinig. Voor het koelsysteem wordt water van de 
Chicago River gebruikt, waardoor jaarlijks 18 miljoen liter drink-
water wordt bespaard. De gevel is bekleed met rijk geleed glas 
en roestvrij staal; toetreding van daglicht is maximaal, toetreding 
van zonnewarmte is minimaal. 
Van Schaack is pleitbezorger van groene gebouwen en voorzitter 
van het Chicago Riverwalk Committee. In de 25 jaar dat hij bij 
Hines werkt, gaf hij leiding aan talloze ontwikkelingsprojecten in 
het Midwesten van de VS, waaronder een aantal wolkenkrabbers 
in Chicago - en nu dus dat van Kirkland & Ellis. 
Wat doet iemand die wolkenkrabbers ontwikkelt op een gewone 
werkdag? Van Schaack’s werk bestaat voor een belangrijk deel 
uit het onderhouden van een enorm relatienetwerk en een zeer 
goede verstandhouding met politici. Zo weet hij van alle rele-
vante bedrijven in Chicago’s Loop - het historisch commerciële 
centrum van downtown Chicago - hoe lang hun huurcontracten zijn, 
bij wie deze contracten zijn afgesloten en wanneer ze aflopen. 
Een paar jaar voor het verlopen van een contracttermijn gaat hij 
eens praten met de huurders. Tot hij het gevoel heeft dat het 
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bedrijf toe is aan verandering. Op deze manier overtuigde hij 
ook advocatenkantoor Kirkland & Ellis dat het tijd werd voor een 
nieuwe stap voor het bedrijf. In ruil voor een huurcontract van 15 
jaar voor 30 verdiepingen ontwikkelde hij deze nieuwe wolken-
krabber aan North LaSalle.
Tenslotte komen we op de 57e en bovenste verdieping, nog 
helemaal casco, wel al verhuurd. In de immer voortgaande 
zoektocht naar manieren om het beschikbare vloeroppervlak 
maximaal te benutten vertelt Van Schaack hoe hij de standaard-
afmetingen van de ramen heeft teruggebracht van 5 meter tot 
4,97 meter. Het scheelt maar 3 centimeter per raam, en niemand 
ziet het, maar uiteindelijk heeft hij zo wel vier extra privékantoren 
aan het einde van het gebouw gewonnen.
Uitkijkend over de stad wijst Van Schaack naar het parkeerterrein 
aan de overkant van de rivier dat Hines net heeft gekocht. Hier 
komt een nieuwe wolkenkrabber, en er wordt er ook een gebouwd 
op de locatie naast de Kamer van Koophandel, die eigendom is 
van de Kennedy’s. Hij kocht hier tegelijk met hen de laatste 
beschikbare grond. “Hines bepaalt het beeld van de kantoren 
langs de rivieroevers in het centrum. Daar worden de beste nieuwe 
gebouwen ontwikkeld.”  
Met zichtbaar plezier vertelt Van Schaack hoe Hines de vergunning 
kreeg om de wolkenkrabber voor Kirkland & Ellis te realiseren. 
Omdat het gebouw langs de Chicago River staat, moest het 
stadsbestuur alle aspecten van het bouwplan goedkeuren. 
Uiteindelijk hing het akkoord af van één alderman, die voor een 
gesprek over deze enorme ingreep in de stad slechts een kwartier 
de tijd had. Uiteindelijk vond de alderman een zeer hoog gebouw 
inderdaad geschikt. Het kwartier was bijna voorbij en Van Schaack 
greep nog net zijn kans. En de toren? Well, let’s build the damn 
thing! zei de alderman. Zo gezegd, zo gedaan. Waarna het ook nog 
eens de grootste opdrachtgeversprijs won. 
Met Philip Barash spreken we verder over overeenkomsten en 
verschillen tussen de beide prijzen. Later ontvangen we van hem 
een e-mail: “We gaan de Patron of the Year ingrijpend aanpassen, 
mede geïnspireerd door jullie bezoek. Het beoordelingsproces 
zal duidelijker worden, we gaan in twee rondes beoordelen en 
we willen de projecten voortaan ook bezoeken. We gaan ze 
beter archiveren en documenteren op de website.”
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Ontwikkelingskansen  

Voor de Original Apple iPad Store aan North Michigan Avenue in 
Chicago staat dagelijks een lange rij wachtenden. Inmiddels de 
ipad2 al ingeburgerd, maar als wij er zijn is de iPad net geïntro-
duceerd in de VS. Elders in de wereld is hij nog niet beschikbaar 
- hoewel het gerucht de ronde doet dat hij in Italië al gezien is. 
Zodra de winkeldeuren opengaan, storten de klanten zich op de 
grote tafels waar zij de iPad kunnen uitproberen. “Er komen er 
dagelijks een aantal, per schip, maar we weten niet waar vandaan 
en hoeveel er worden geleverd,” houden de verkopers iedereen 
voor.
De eerste iPad in dagelijks gebruik zien we tijdens ons gesprek 
met Andrew Enschedé. Met het inmiddels welbekende tovenaars-
gebaar schieten zijn duim en wijsvinger uiteen over het scherm. 
De plattegrond van Chicago zoomt in en uit, heel handig bij dit 
gesprek.
Enschedé is aandeelhouder bij GT Law (Greenberg Traurig LLP), 
een advocatenkantoor met wereldwijd tientallen vestigingen. 
We zijn op bezoek in de wolkenkrabber waar het 130 advocaten 
tellende kantoor is gevestigd, aan Wacker Drive langs de Chicago 
River, op een hoogte waar de mist het uitzicht benevelt. 
Enschedé vertegenwoordigt multinationals en is gespecialiseerd 
in complexe zakelijke transacties zoals contractonderhandelingen 
en commerciële verzekeringen. Met hem spreken we over 
investeren in ontwikkelingen en ruimtelijke toekomstplannen van 
Chicago. Voor het eerst in meer dan een eeuw is zo’n toekomst-
visie voor de regio ontwikkeld, aldus Enschedé, door het Chicago 
Metropolitan Agency for Planning (CMAP), die het plan GO TO 
2040 doopte. Het CMAP begeleidt ook de uitvoering van het plan, 
waarin zaken als vervoer, huisvesting, economische ontwikkeling, 
openbare ruimte, water en milieu samenkomen. En dat voor 284 
gemeenten in totaal, in een regio waar rekening wordt gehouden 
met een bevolkingsgroei van meer dan 2 miljoen inwoners tot 
2040. “In de toekomstvisie voor Chicago worden wel ambities 
geformuleerd, maar niet zoals in Nederland of China. In dat soort 
landen kun je de hele stad bekijken en in relatie tot elkaar ontwik-
kelen, zo gaat dat hier niet. De ontwikkelingen in opkomende 
wijken zijn allemaal privaat. Nu vinden nieuwe ontwikkelingen 

A
p

p
le

 S
to

re
, N

o
rt

h
 M

ic
h

ig
an

 A
ve

n
u

e
, C

h
ic

ag
o



54

plaats in Chicago, dichtbij Lake Michigan. Daar willen de mensen 
wonen. Als je daar gaat bouwen komt het goed. Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen waar je nog iets mee kunt doen. En hier en daar 
staan er nog half afgebouwde torens, vanwege de crisis.” 
Parkeerterreinen, hoorden we ook van investeerder Greg van 
Schaack, betekenen hier kansen voor investeerders. Enschedé 
licht toe: “Parkeerplaatsen zijn vaak privébezit, je kunt ze zó 
veranderen in iets anders, mits je de juiste vergunningen hebt. 
Dat is de eerste stap die je moet zetten.”
Over het beeldscherm van de iPad flitsen we door Chicago, naar 
het zuiden, voorbij Millennium Park, tot het gebied waar het 
Olympisch Stadion en de Olympic Village voor de Spelen in 2016 
waren gedacht. “Dit is een mooi voorbeeld. Dit gebied bij Lake 
Shore Drive zou ontwikkeld worden met tijdelijke huisvesting. 
Het stadion was gepland bij Jackson Park en de spoorlijn langs 
State Avenue. Daar is heel veel ruimte, totaal niet ontwikkeld, 
vanwege die spoorlijn. Daar ligt ook het Mercy Hospital. Het is 
er echt een rommeltje, maar dat biedt dan ook kansen voor 
ontwikkeling, lekker dicht bij de stad.”
Omhoog weer, op de iPad. “Het gebied ten noorden van de 
Chicago River is wel redelijk ontwikkeld,” vervolgt Enschedé. 
“De zuidzijde, Waterside Drive bij East Lake Shore Drive, is een 
enorme opgave. Alle ontwikkelaars die daarbij betrokken zijn 
werken telkens met een paar eigen architecten, die zij steeds 
opnieuw inzetten. Zij kunnen doen wat ze willen.” Maar buiten-
landse bedrijven komen er lastig tussen bij ruimtelijke investerin-
gen. Enschedé: “Alleen wanneer je een uniek, bijzonder goed 
idee hebt dat alleen jij kunt uitvoeren, kun je hier binnenkomen.” 
Anders is het wanneer het gaat om publieke opdrachten. Dan 
betreft het volgens Enschedé altijd publiekprivate samenwerking; 
de overheid en de corporaties zijn hier gewoon ontwikkelaars.
Hoe gaat een private ontwikkeling in zijn werk? “Het start wanneer 
een zakenman een opportunity ziet, een stuk grond,” zegt 
Enschedé. “Dan gaat hij met een aannemer praten, een architect 
en andere mensen die daar een idee over kunnen hebben. 
Vervolgens gaat hij langs bij de grondeigenaar. Dan is er juridisch 
nog niets gedaan, het is gewoon nog de ontwikkelingsfase.”
Zelf komt Enschedé pas bij het proces kijken op het moment dat 
de ontwikkelaar zich zorgen begint te maken omdat er overeen-
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komsten ondertekend moeten worden. “Een confidentiality 
agreement bijvoorbeeld, een geheimhoudingsverklaring. Dan 
bepaal ik wat er moet gebeuren en dan richt ik iets op, een 
onderneming, een rechtspersoon, een inc. Als inc. open je een 
bankrekening en doe je een bod op de grond.” Als dat wordt 
geaccepteerd volgt een letter of intent, een intentieverklaring. 
Dan komt de periode due diligence, een soort voorlopig koop-
contract van bijvoorbeeld negentig tot veertig dagen. “Gedurende 
deze periode maak je je plan, ga je met de alderman praten en 
probeer je goedkeuring te krijgen voor je plan,” zegt Enschedé. 
“In die fase zit ook de public hearing. Dat probeer je allemaal te 
doen voor je daadwerkelijk koopt, want als in deze fase iets 
misloopt, zit je met een stuk onbruikbare grond.” 
Enschedé, wier voorouders uit Nederland afkomstig zijn, doet 
veel internationale transacties. Hij zit vaak met Nederlanders om 
de tafel, die vooral geïnteresseerd zijn in publieke opdrachten. 
Zij kunnen volgens Enschedé wel wat bijstand gebruiken. “Ze 
hebben hier geen organisatie, geen verzekering, zij hebben hier 
helemaal niks, maar zij zien een opportunity. Ik doe meestal de 
deals voor Nederlandse investeerders of ontwikkelaars, het 
oprichten van dochterondernemingen, de belastingstructuren, 
om te zorgen dat de aansprakelijkheden beperkt blijven. Dat is 
mijn rol, maar je moet wel van alle markten thuis zijn. Ik heb 
partners die in de zoning werken en die de alderman en zijn 
ambtenaren kennen.” Wanneer je eenmaal een plan hebt, een 
voorlopig koopcontract, het nodige milieuonderzoek hebt 
gedaan tijdens de fase van de due diligence en tenslotte de 
goedkeuring hebt van de alderman, kun je meteen beginnen aan 
de uitvoering. 
“Dat is niet heel anders dan in Nederland. We komen tenslotte uit 
eenzelfde filosofie. De hele procedure duurt ongeveer zes 
maanden. Het kan ook sneller.” Maar er zijn ook verschillen. “Wat 
in Nederland echt erg populair is zijn kleinere units of éénkamer-
units, startersunits,” aldus Enschedé. “Hier moet je maar zien of 
dat in het bestemmingsplan past, zoveel van dergelijke units zijn 
er hier niet. En bewoners kunnen daar bezwaar tegen maken 
omdat ze geen studenten in de buurt willen hebben bijvoorbeeld.”
Na het gesprek gaan we nog eens langs de Apple Store en vragen 
of het schip is aangekomen. Binnen vijf minuten staan we met een 
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iPad op straat. De volgende dag staat er weer een lange rij voor 
de winkel en dreunen de medewerkers hun verkooptekst op: 
“Misschien komt er vandaag weer een schip.”

 

C
h

ic
ag

o
 B

lu
e

s 
Fe

st
iv

al
, M

il
le

n
n

iu
m

 P
ar

k
 C

h
ic

ag
o



59

Veranderingen gaan geleidelijk

Op het terrein van de oude scheepswerf van NDSM in Amster-
dam-Noord moet een internationaal, hedendaags kunstcentrum 
komen, liefst privaat gefinancierd. De naam Nieuw Dakota refereert, 
zo lazen we eerder in het NRC Handelsblad, aan ‘pioniersdrift, 
ondernemingszin en het verleggen van grenzen’. Een van de 
drijvende krachten achter het project is de Nederlandse vast-
goedconsultant Ad Hereijgers.
Dat Hereijgers zijn eigen grenzen kan verleggen, bewees hij 
al eerder. Hij is directeur van New Amsterdam Development 
Consultants (NADC), een Nederlands bedrijf dat is gericht op 
gefaseerde gebiedsontwikkeling. Behalve in Nederland inves-
teert NADC in objecten in de VS, waarvan wordt verondersteld 
dat zij waardevast zullen zijn. Het gaat om investeringen van 5 
tot 10 miljoen euro.
Hereijgers heeft in de VS te maken met hetgeen waar Nederlanders 
goed in zouden zijn: water. “Wanneer het over waterfronten gaat 
worden Nederlanders al snel ingeschakeld in de VS. Je bedrijf 
hoeft niet groot te zijn om bij een interessant project betrokken te 
worden. Maar de laatste tijd wordt mededinging in de VS lastiger 
voor buitenlanders, de moeilijke markt leidt tot protectionisme.” 
Het financiële klimaat wil daarbij niet echt helpen. Zo kocht 
Hereijgers in 2007 een oude fabriek in New York, om die te 
her ontwikkelen. Door de credit crunch kwam dat er niet van en 
inmiddels is de fabriek verkocht.  
Bij grondexploitatie in de VS speelt volgens Hereijgers het Urban 
Land Institute (ULI) een cruciale rol. Het ULI doet onderzoek naar 
woningbouw, retail, kantoren, bedrijfslocaties, vervoer en parkeren, 
ontwikkelingen op vastgoed- en kapitaalmarkten. Het ULI verzamelt 
best practices. Ook schrijft het een prijs uit voor visionaire 
stedelijke ontwikkeling. Om beleid en praktijk op lokaal niveau 
te verbinden, brengt het bestuurders, wijkraden en andere 
belanghebbenden bijeen. Maar bovenal stelt het ULI op basis van 
de eigen analyses oplossingen voor - bijvoorbeeld op het gebied 
van grondexploitatie. Die voorstellen doen er werkelijk toe, zegt 
Hereijgers. “Het ULI is een groot instituut, in termen van positie. 
Het is machtig ten opzichte van de ministeries. Er werken ongeveer 
35 mensen op het hoofdkantoor in Washington. Je zou het ULI een 
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combinatie kunnen noemen van Neprom, Nirov en de beroeps-
verenigingen van ontwerpers, maar het lijkt ook op Architectuur 
Lokaal: ULI organiseert van alles, betrekt derden bij de uitvoering, 
zorgt dat alles in orde is.“ Interessant in de ULI-formule vindt 
Hereijgers het internationale karakter, de international practice. 
“Voor elk project dat wordt geanalyseerd, wordt een internationale 
gelegenheidscommissie van wijzen ingeschakeld, de Advisory 
Council (AC). Een AC werkt een week intensief, dag en nacht, aan 
aanbevelingen voor een ruimtelijke ontwikkeling. De commissie 
besluit zijn werk met een gericht advies; tussentijds worden korte 
presentaties gegeven.”Dat advies mag dan in formele zin vrij-
blijvend zijn, in de praktijk kunnen bestuurders er volgens 
Hereijgers niet omheen. “ULI maakt er twee verslagen van: een 
publieksversie en een gedegen rapport, dat binnen een paar 
weken na de presentatie van het AC tot een concreet actieplan 
moet zijn uitgewerkt. En dan wordt het ook uitgevoerd.”
De presentatie van het AC is voor alle betrokkenen een spannend 
moment. Hereijgers nam deel aan het  Anacostia Waterfrontproject 
in Washington D.C. voor de ULI. “De AC  Waterfrontproject stond 
onder leiding van de Britse architect Sir Richard Rogers. 
In Washington moesten de leden van het kabinet Bush in twaalf 
minuten worden bijgepraat. Om praktische redenen werd die 
bijeenkomst gehouden tijdens een lunch, vlakbij het Witte Huis. 
Dat maakte de kans groter dat er meer mensen van de adminis-
tration komen.” In 2003 organiseerde Hereijgers vanuit de NACD 
de New Amsterdam Waterfront Exchange. De presentatie werd 
gegeven aan deputy mayor Don Doctoroff en City Planning 
Commissioner Amanda Burden in NY City Hall. Die duurde drie 
kwartier, wat betekende dat het advies goed viel.
Ook in Nederland is het ULI format geprobeerd, maar dat bleek 
niet haalbaar. De statuur die het ULI in de VS heeft, bleek hier niet 
te werken. “In Nederland is men niet zo onder de indruk van 
statuur. Nederland heeft ook wel een arrogant mensbeeld: wij zijn 
goed! Dat werkt niet in andere landen, en al helemaal niet in 
klompen-Engels. In de VS wordt gedacht: je kunt van elkaar leren. 
Ik vind dat je ook de situatie dáár moet kennen. De beginnersfout 
is de vraag die ik Nederlanders wel hoor stellen: waarom doen 
jullie hier in de VS geen grote projecten?”
Een misplaatste vraag, vindt Hereijgers. De rol die master builder 
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Robert Moses in de vorige eeuw in New York heeft gespeeld was 
groter dan die van wie dan ook in de 20ste eeuw. “Moses heeft de 
stad gedurende dertig jaar omgeschoffeld vanuit publieke werken. 
Hij heeft er diepe wonden mee geslagen,” vindt Hereijgers. 
“Daarna kwam Jane Jacobs met de menselijke maat. Veranderingen 
gaan geleidelijk, dat moet je willen begrijpen.” 
Een ander voorbeeld is Borneo Eiland in Amsterdam. “Neder-
landers vinden: ‘zo moet het.’ Maar de Amerikanen die daar op 
bezoek kwamen vonden de openbare ruimte verschrikkelijk: 
manicured public space. Leren is de moeite nemen om je ergens 
in te verdiepen.”
Er zijn ook Amerikanen die enthousiast zijn over recente Neder-
landse ruimtelijke ordening. Na onze terugkomst in Nederland 
houdt Susan Fainstein, hoogleraar stedenbouw aan de Universi-
teit van Harvard, er een lezing. Ze noemt Amsterdam een voor-
beeld van het concept Just City: in deze stad is sprake van een 
‘rechtvaardige stadsplanning’ waarbij meer aandacht is voor 
democratie en duurzaamheid dan elders ter wereld. Toch vindt 
zij dat ook Amsterdam niet aan de macht en invloed van grote 
private partijen lijkt te ontkomen. Het gemeentelijk beleid is 
gericht op een internationale concurrentiepositie en op het 
aantrekkelijker maken van de stad voor buitenlandse investeer-
ders, bijvoorbeeld bij de kantorenontwikkeling langs de Zuidas 
en aanleg van de Noord-Zuidlijn. Fainstein vraagt zich af of de 
kracht van Amsterdam in dergelijke ontwikkelingen ligt, en wat 
dat betekent voor de gewone burgers.
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Handel in lucht

Het uitzicht op Millenniumpark vanuit het kantoor van Robert 
Wislow is erg mooi. Recht aan de overkant glanst het kunstwerk 
The Bean van Anish Kapoor in de zon. Daarachter ligt het enorme 
Jay Pritzker Pavillion, het openluchttheater dat architect Frank 
Gehry ontwierp. Van hieruit kunnen we de The Crown Fountain 
van de Catalaanse kunstenaar Jaume Plensa net niet meer zien. 
We passeerden dit waterwerk, waarin tientallen kinderen 
speelden, op weg naar Wislows kantoor. Dat bevindt zich in het 
oudste gebouw aan de North Michigan Avenue. Ook binnen 
wemelt het van de kunst. Dat begint al in de hal, waar twee 
gepolijste roestvrij stalen stoelen Big Easy II staan. Deze stoel 
werd in 1998 ontworpen door Ron Arad en is inmiddels een 
bekend internationaal museumstuk. 
Robert Wislow kijkt niet alleen uit op het Millennium Park, hij 
ontwikkelde het ook. Wislow is medeoprichter en president van 
U.S. Equities Realty, een toonaangevend commercieel vastgoed-
bedrijf met klanten in de hele VS. Het bedrijf houdt zich bezig met 
adviesdiensten voor vastgoed, beheer van onroerend goed, 
beleggingen en projectontwikkeling. U.S. Equities handelt ook in 
Europa, maar projectontwikkelingen worden alleen in de VS 
gedaan.
Vanuit die expertise weet Wislow alles van een fascinerend 
fenomeen dat we in Nederland niet kennen: de handel in lucht-
rechten. Maar eerst spreken we over veranderingen in publiek-
private samenwerking en de groeiende rol van de overheid als 
het gaat om ruimtelijke planning. Recente veranderingen in 
regelgeving hebben zowel gevolgen voor Wislow’s werk als 
voor het aanzien van downtown Chicago. “Bij nieuwbouw van 
kantoren is er een sterke relatie met de overheid,” zegt Wislow. 
“Er zijn bouwvoorschriften over de hoogte, de dichtheid, de 
vierkante meters en dergelijke. Sinds een jaar of vijftien is de 
overheid sterker betrokken bij ontwerp en kwaliteit van Planned 
Unit Development (PUD).” Een regeling die draait om stimulering 
via bonussen. “Stel, je hebt een stuk grond,” legt Wislow uit. “Dan 
kun je daar een bepaald vloeroppervlak op bouwen, bijvoorbeeld 
met een omvang van 16 maal het grondoppervlak. Of 32 maal, 
32 verdiepingen, op de helft van de oppervlakte. Je kunt dus 
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variëren. Je zou dan tegen de overheid kunnen zeggen: ik geef u 
een deel van de grond, zodat u een park kunt bouwen. Maar dan 
wil ik een bonus. Of je kunt zeggen: ik maak een duurzaam 
gebouw, maar dan wil ik een bonus. Of je zegt: als we de hoogte 
in gaan, zal ik het gebouw zo plaatsen dat er meer licht en lucht 
is, en daar wil ik een bonus voor. Er zijn verschillende soorten 
bonussen. Hierop is het proces van een PUD gebaseerd.” 
Regelingen kunnen per wijk en buurt verschillen. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om de zoning law (de regelgeving bij bestemmings-
plannen), en de manieren waarop je de zoning kunt aanpassen 
om te verdichten, zodat je de stad iets teruggeeft. Dat proces 
wordt het Planned Development Process (PDP) genoemd. Wislow: 
“Je kunt de gemeente laten weten dat je een PDP wilt starten en 
de zoning op de grond wilt veranderen. Vanaf dat moment is de 
stad sterk betrokken bij je ontwerpproces. Dan moet je je ont-
werp laten toetsen. Dit is allemaal nieuw, het bestaat pas sinds 
een paar jaar.”
Het systeem is drie jaar geleden veranderd omdat Chicago een 
zoning law had van honderd jaar oud. Tussentijds is die wel 
gewijzigd, in 1957. “In die tijd was het modernisme de belang-
rijkste architectuurstijl in Chicago,” zegt Wislow. “De aangepaste 
zonering was daar een weerslag van. Daarom hebben de meeste 
gebouwen nu een arcade. Als je een bonus wilde, moest je een 
arcade bouwen. Door de aangepaste verordening gaan de 
gebouwen hier, anders dan in New York, recht omhoog.” Elke 
plan commissioner (zie p.12), kon zijn eigen interpretatie aan de 
verordening geven. Het stapelde zich op, vertelt Wislow, waar-
door er voor ontwikkelaars nauwelijks meer mee te werken was. 
Dus kwam er twee jaar geleden een nieuwe zoning law. Die bevat 
een enkele ideeën van de commissioners en biedt tot op zekere 
hoogte ruimte voor design en esthetiek. “Niet zoals een design 
review committee in San Francisco zou doen, het is geen formele 
adviesraad van deskundigen zoals bijvoorbeeld in Duitsland en 
Nederland,” zegt Wislow, verwijzend naar de welstandscommis-
sies, zichtbaar met spijt.
We zetten ons gesprek voort in het Millennium Park aan de 
overkant, waar Wislow zijn uitleg over de wondere wereld van de 
luchtrechten vervolgt. Wie in de VS grond koopt, krijgt een 
certificaat dat hij niet alleen het land bezit, maar ook alle lucht 
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erboven.“Als je drie verdiepingen bouwt terwijl er binnen de 
zoning envelope 23 verdiepingen mogelijk zijn, kun je de lucht-
rechten daarboven kopen. Luchtrechten zijn net zo expansive als 
echte vierkante meters. Dus als je grond koopt, moet je zo snel 
mogelijk uitvinden hoe het zit met de luchtrechten. Je kunt ze 
kopen en er later van profiteren. Je moet er elke vierkante meter 
uitpersen.” Hoe doen ontwikkelaars dat? “Stel, je hebt bouwgrond. 
Je bepaalt wat je wilt bouwen, een hoog gebouw hier, een kleiner 
gebouw daar, et cetera. Maar je kunt splitsen. Als je een hotel wilt, 
of een kerk, en je hebt maar een paar verdiepingen nodig, dan 
kun je de lucht daarboven verkopen aan iemand anders om op je 
gebouw te bouwen, appartementen komen, of flats.”
Voor praktijkvoorbeelden wijst Wislow naar de gebouwen aan de 
overkant. “Zie je die parkeerplaats? Vijftien jaar geleden waren 
wij daar de ontwikkelaar, maar het project liep vast omdat de 
markt instortte. We wilden er een gebouw maken met prachtige 
views en daarvoor wilden we luchtrechten kopen. We onderhan-
delden met de ontwikkelaar die de onderbouw zou maken. Hij 
had zijn luchtrechten aan de Church of Chicago verkocht voor 22 
miljoen dollar. Er mocht een gebouw van vijftien verdiepingen 
worden gemaakt, maar zoveel had de kerk niet nodig. En lucht-
rechten zijn niet overdraagbaar, ze blijven eigendom van de 
grondeigenaar. De kerk gaf het recht om hoger te bouwen op en 
verkocht de luchtrechten aan ons. Daarmee hadden ze de kans 
op 22 miljoen dollar gemist.” Toen de markt weer aantrok, ging 
U.S. Equities met het project aan de slag. “We hebben nu het hele 
perceel en zitten in het zoning proces. We hebben het gebouw 
ontworpen met alle beschikbare bonussen voor extra verdiepingen. 
We konden tot 68 verdiepingen gaan.” 
Natuurlijk kleven er ook nadelen aan luchtrechten. Eenvoudiger 
wordt een project er bijvoorbeeld niet op. “Er komen dan ver-
schillende eigenaren in één gebouw,” zegt Wislow. “Er zijn andere 
opdrachtgevers, het bouwproces verandert, er zijn verschillende 
aannemers. Het gebouw moet natuurlijk wel in één keer gebouwd 
worden. Dat is een enorme coördinatie.” 
Hoogbouw onder de nieuwe zoning law brengt bovendien nieuwe 
problemen met zich mee. Voor de lucht die van The Church of 
Chicago was gekocht, ontwierp architect Lucien Lagrange in 
opdracht van U.S. Equities “een prachtige slanke toren,” aldus 
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Wislow. “Het stadsbestuur vond het ontwerp mooi, het zou een 
geweldig uitzicht bieden en flink wat belastinginkomsten opleveren. 
We hebben veel met het stadsbestuur gesproken over de maat-
voering en de kleur, het ontwerp was goed afgestemd op de kerk.”
Toen moest er een bouwvergunning komen. Maar tijdens een 
community hearing met de buurt bleken buurtbewoners tegen 
het plan. “Er ontstond discussie, de burgers waren er tegen 
omdat hun uitzicht zou worden geblokkeerd; tegen het gebouw 
zelf hadden ze geen bezwaar.”
Wislow vindt dit soort kritiek onterecht. “Er zijn hier veel hoge, 
nieuwe gebouwen, dit is nieuw, dat is een nieuwe, het is allemaal 
nieuw hier. De mensen hebben die high-rise gekocht. Als je niet 
wilt dat je uitzicht belemmerd wordt, moet je iets aan de rivier 
kopen, of een parkeerplaats. Omdat de buurt het gebouw niet 
wilde heeft de stad druk uitgeoefend op de alderman. In dit geval 
won de stad.” 
De laatste vijftien jaar is bouwen binnen de stad volgens Wislow 
moeilijker dan daarvoor. Nu heeft de buurt veel meer macht. De 
aldermen luisteren naar de mensen die er wonen, zegt Wislow, 
dat zijn hun kiezers. De architecten waarmee U.S. Equities werkt, 
zijn noodgedwongen experts geworden in zoning laws en allerlei 
regelgeving. Wislow: “Wij kennen de zoning laws ook erg goed. 
Wanneer je een groot gebouw wilt maken voordat je het land 
koopt, schakel je een architect in om samen de zoning law te 
analyseren, en dan ontwikkel je soms ook wat modellen en 
dergelijke om te onderzoeken wat er mogelijk is met de zoning. 
We investeren dus veel voordat we grond kopen.”
Wie in de VS grond koopt, koopt vooral de lucratieve lucht 
erboven. Al is het kopen van luchtrechten niet altijd zinvol. 
Wislow wijst wederom naar de gebouwen langs het park. “Bij het 
gebouw dat je daar ziet konden de luchtrechten ook worden 
gekocht. Maar dat had geen zin, want het gaat het om een historisch 
gebouw. Er zijn mensen die historische gebouwen aan deze 
straat willen afbreken omdat ze op zulke dure grond staan. Maar 
in Chicago is dat einde verhaal. Toen de gemeente de hele straat 
de monumentenstatus gaf, verloor ik veel geld. Ik kon er niets 
meer met mijn luchtrechten doen. En daar is dan ook niets aan te 
doen.”  
Er is één uitzondering: “Alleen wanneer je zegt: ‘Ik zal dat 
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historische gebouw nooit afbreken, ik maak er een monument 
van’, dan kun je je luchtrechten elders in Chicago gebruiken.” 
Volgens Wislow is dat elders anders. “In Denver kun je lucht-
rechten gebruiken om elders in de stad bovenop een ander 
gebouw te bouwen. Ik denk dat dat alleen in Denver kan. 
Luchtrechten zijn geweldig!”
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Het is moeilijk om idealistisch te blijven

Samen met Ruth Knack, hoofdredacteur van Planning Magazine, 
het tijdschrift van de American Planning Association (APA) huren 
we een auto en verlaten het centrum van Chicago in westelijke 
richting. We nemen de snelweg naar Plano. De maximumsnelheid 
is 80 kilometer, niemand rijdt harder. Het landschap waar we 
doorheen rijden is vrij monotoon. Het wordt er niet beter op 
wanneer we Route I-88 verlaten. We zijn in de sprawl terecht-
gekomen: we passeren eindeloze rijen vrijstaande MacMansions, 
cataloguswoningen. De omgeving vormt een treffende illustratie 
van de column die Knack in het Nederlandse tijdschrift De Architect 
schreef (zie pag. 79).  
De gemiddelde prijs van dit soort woningen bedraagt volgens 
Christopher Leinberger van Brookings Institute 325.000 dollar 
voor 320 m2. Hier wonen ‘Henk en Ingrid’. In de VS heten zij 
‘Harriet en Ozzie’, naar The Adventures of Ozzie and Harriet, de 
eerste en langstlopende real life sitcom uit de Amerikaanse 
radio- (en later tv-) geschiedenis, die liep van 1952 tot 1966. De 
serie is nog steeds synoniem voor het vijftigerjaren-ideaal van 
het doorsnee Amerikaanse gezinsleven.
Even later zien we ook voorbeelden van woningbouw waar de 
Harriets en Ozzies na hun pensionering naartoe verhuizen: Senior 
City Housing. De wooncomplexen voor ouderen liggen er tamelijk 
desolaat bij in de uitgestrekte vlakten. Ze zien er stukken minder 
indrukwekkend uit dan de reclameborden van de makelaars in 
Chicago deden vermoeden. Aandacht voor de openbare ruimte 
is nihil; er zijn nauwelijks voorzieningen in de buurt.

58 mijl buiten Chicago bereiken we het eerste doel van onze reis: 
Farnsworth House in Plano. Eén van de beroemdste voorbeelden 
van woonhuisarchitectuur in glas en staal, in 1951 ontworpen en 
gebouwd door Ludwig Mies van der Rohe. Een ‘icoon’. Maar ook 
indertijd werd het huis al beschouwd als een meesterwerk in de 
architectonische Inter nationale Stijl. Het is een eenkamerwoning, 
dit vakantiehuis op 24 hectare grond in de eertijds ongerepte 
omgeving van de rivier Fox. Opdrachtgever Edith Farnsworth, 
prominent nefroloog (internist, gespecialiseerd in nieraandoenin-
gen) vroeg Mies van der Rohe om een huis met bijzondere 
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architectuur, dat hij zou moeten ontwerpen alsof hij het voor zich -
zelf bouwde. De bouwkosten bedroegen 74.000 dollar in 1951, 
ongeveer gelijk aan één miljoen dollar nu. Na 20 jaar verkocht 
Farnsworth het huis aan de Britse Lord Palumbo, die het in 2003 
op zijn beurt voor 7,5 miljoen dollar verkocht aan de National Trust 
for Historic Preservation. Het huis is nu een nationaal monument 
en werd pas kortgeleden opengesteld voor publiek; een tussen-
tijdse overstroming vereiste een ingrijpende renovatie. Zelfs Ruth 
Knack, vroeger werkzaam bij Mies van der Rohe, ziet Farnsworth 
House voor het eerst. Tegenwoordig ligt het ingeklemd tussen 
provinciale wegen, maar nog altijd verborgen in het groen. De 
oorspronkelijke toegangsweg is afgesloten, we betreden het 
terrein via het nieuw gebouwde bezoekerscentrum van de 
National Trust for Historic Preservation. Een dichtbegroeid pad 
voert langs de Fox, door muggenzwermen en over kleine 
kreken. Aan het einde opent het landschap zich: majestueus 
zweeft het Farnsworth House vijf voet boven het maaiveld van 
een grote groene weide. Tussen de betonnen vloer- en plafond-
platen zijn glazen wanden ingeklemd. De kern bestaat uit een 
ingebouwde keuken, open haard en badkamers, de ruimte 
rondom is verder volledig open. Het huis is spaarzaam maar 
zorgvuldig gemeubileerd en ook nu nog verrassend modern. 
De gids wijst op een dode boom, die oorspronkelijk naast het 
huis was geplant. Een tak ervan wordt nu opgekweekt om de 
boom straks te vervangen. Behoud is een serieuze zaak.

We rijden terug naar Chicago via Oak Park, een ander hoogte-
punt in de westerse architectuurgeschiedenis. Deze buitenwijk is 
in 1873 ontworpen met een verkaveling in een stedenbouwkundig 
grid. Architect Frank Lloyd Wright koos er in 1888 domicilie en 
bouwde er talloze villa’s; als eerste zijn eigen huis. In Oak Park 
staan de eerste huizen in prairie-style van ‘FLW’, evenals de door 
hem ontworpen Unity Temple. De kerk staat er wat verweesd bij, 
maar de enorme villa’s langs de rustige, brede groene lanen 
vormen een goed geconserveerde collectie van woonhuis-
architectuur. Rijkdom en ruimte alom.

Hoewel dat ons was afgeraden, rijden we vervolgens kilometers 
lang dwars door de sloppenwijken van Oak Park naar downtown 
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Chicago. Een grotere overschakeling is nauwelijks denkbaar. 
Binnen enkele minuten verruilen we de weelderige omgeving 
van Oak Park en zijn witte bewoners voor eindeloze, haveloze 
straten, verwaarloosde huizen en wegen. Op straat uitsluitend 
zwarte mensen, kansloze kinderen, overal vuilnis. Er wordt 
openlijk gedeald.  
Andrew Enschedé vertelde eerder dat het gebied tussen Oak 
Park en het centrum ‘zeer problematisch’ is: “De armoede is 
groot, er is veel werkloosheid en criminaliteit, en dat zal waar-
schijnlijk wel altijd zo blijven. Armoede zal er altijd zijn. Je kunt 
het ook herkennen. Hoe meer kerken, kapsalons, 24hrs cash en 
drankwinkels je ziet, hoe erger de armoede.” Deze vier bedrijfs-
takken vertellen dat het mis is in de buurt. “Bij de 24hrs cash 
bijvoorbeeld kunnen mensen hun check innen; niemand heeft 
hier een bankrekening. Zodra je andere winkels ziet, zit je in een 
ontwikkelingsfase. Ukrainian Village en Cabrini Green bijvoor-
beeld zijn wijken die in de jaren negentig werden ontwikkeld. 
Dat zijn alweer betere buurten.”
De overgang van de sloppenwijken naar Ukrainian Village kondigt 
zich inderdaad aan met een vestiging van Starbucks. De straten 
zijn er weer schoner, het publiek witter en studentikoos.
Woningbouw voor de middenklasse en lagere inkomens vormt al 
decennialang een groot probleem in Chicago. Net als veel 
andere grote steden is Chicago (3 miljoen inwoners, voorsteden 
meegerekend 9 miljoen) een verdeelde stad. Barack Obama, 
ooit opbouwwerker in de sloppenwijken van Chicago, vertelt in 
zijn biografie al hoe wanhopig hij de strijd tegen segregatie en 
achterstelling er heeft ervaren.
In de achterstandswijken heersen nog altijd de gangs. Volgens 
critici heeft burgemeester Richard Daley daar weinig aan kunnen 
veranderen, hoewel hij al in 1989 aantrad. In die tijd waren de 
woonomstandigheden in het zuiden van Chicago dusdanig 
verslechterd dat het gebied, zo toonde onderzoek van Roosevelt 
University aan, de zesde armste buurt van de VS was; de 
noordelijker gelegen wijk Cabrini Green stond op de zevende 
plaats. Vernieuwingsplannen volgden, in verval geraakte 
woonwijken moesten volledig worden gesloopt. De sloop van 
Cabrini Green in 1996 was de aanloop naar het tienjarige Plan for 
Transformation, dat beoogde om in de jaren 2000 – 2010, 
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de woonomstandigheden te verbeteren.
Aanvankelijk stonden ontwikkelaars te popelen om op deze 
herontwikkelingslocaties te bouwen. Maar de crash op de huizen-
markt en de economische neergang laten de ontwikkelingen niet 
onberoerd. In juli 2010 werden sommige woningen aangeboden 
tot 40% van de oorspronkelijke prijs, onder het motto Old Town, 
new prices. Eén tot driekamerappartementen kosten medio 2010 
tussen de 175.000 en 320.000 dollar; rijtjeshuizen zijn te koop 
vanaf 330.000 dollar. Parkside of Old Town, de nieuwe naam voor 
Cabrini Green, is voor ongeveer de helft voltooid.  

We gaan kijken hoe Parkside of Old Town er nu bij staat. Cabrini 
Green lijkt met zijn flatgebouwen in strokenbouw, afgewisseld 
met lagere bouwblokken, hier en daar wel wat op Nederlandse 
naoorlogse wijken. Het gebied doet verloren aan. West Division 
Street scheidt de wijk van Old Town. Hier staan de meeste Victo-
riaanse gebouwen die Chicago rijk is, langs straatjes, pleinen en 
steegjes; hier geen meedogenloos stedenbouwkundig grid zoals 
overal elders in Chicago. Old Town overleefde de grote brand 
van 1871, het verkavelingspatroon dateert van daarvoor. Het is 
duidelijk een betere buurt, en het is er levendig. We zien veel 
oude stadshuizen die zijn of worden opgeknapt, enkele nieuwe 
panden met eigentijdse architectuur, oude bedrijfsgebouwen 
hebben nieuwe functies gekregen.
Bij het schoolplein van de LaSalle basisschool spreken we met 
een gepensioneerde schooldirectrice die haar kleindochter komt 
ophalen. “Old Town is een gemengde wijk, die je nu welvarend 
kunt noemen. In de jaren vijftig streken hier veel kunstenaars 
neer. Later werd het ook een populair woongebied voor homo’s. 
Toen de buurt verslechterde vertrokken veel mensen naar de 
buitenwijken in het westen. Voorbij de sloppenwijken nieuwe 
gebieden in opkomst. Anderen, die zich dat konden veroorloven, 
gingen naar opkomende wijken als Lincoln Park en de Lake View 
buurten. De huizen van de oorspronkelijke pioniers zijn inmiddels 
flink in prijs gestegen. Destijds werden ze gekocht voor 35.000 
dollar, nu zijn ze vele miljoenen waard.”
Zelf is zij gebleven. We vragen naar haar toekomstverwachtingen 
voor de wijk. “Ik ben bezorgd,” zegt ze. “De buurt waar je wordt 
geboren is van grote invloed op het onderwijs dat je kunt volgen. 
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Ik woon hier al sinds de jaren zeventig. We waren idealistisch, 
we vonden gemengde scholen heel belangrijk, kinderen met 
gemengde achtergronden zouden gelijke ontwikkelingskansen
moeten krijgen.“ Ze wijst op de school waar we voor staan, een 
Magnetschool. “Zulke scholen zijn in heel Amerika opgericht om 
ook arme kinderen een kans te geven. De gedachte is dat als een 
Magnetschool succesvol is, deze vanzelf een gemengde school 
wordt zonder dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Een wijk 
als Old Town, van origine al gemengd, leende zich goed voor dit 
doel.” Maar dat geldt lang niet overal. 
“Het is moeilijk om idealistisch te blijven. Voor kansarme kinderen 
wordt het steeds zwaarder. Het is niet meer genoeg om hen te 
helpen met hun huiswerk. Neem bijvoorbeeld de schoolbus. 
Die kost 150 dollar per dag, deze school heeft er acht. Bij 180 
schooldagen komt dat op 216.000 dollar per jaar. In tijden van 
crisis is de bus de eerste die verdwijnt.” Funest, vindt ze. “De 
ouders van arme kinderen hebben meerdere banen om het 
hoofd boven water te houden, zij hebben eenvoudigweg geen 
tijd om hun kinderen te brengen en te halen. Het is zó moeilijk om 
arm te zijn. Voor deze kinderen is er geen alternatief dan terug te 
gaan naar een school in hun eigen wijk.” En dat betekent: minder 
ontwikkelingskansen. Scholen worden gefinancierd uit de local 
tax, die in arme wijken minder opbrengt en waardoor daar dus 
minder goed onderwijs kan worden geboden.
‘s Avonds houden we een lezing bij het American Institute of 
Architects (AIA) over het architectuurbeleid in Nederland. Enkele 
tientallen architecten tekenen de deelnemerslijst, ze krijgen er 
één punt voor. Dat wordt ook de toekomst in Nederland: door de 
wijziging van de Wet op de Architectentitel (WAT) moeten de 
titelhouders net als elders in de wereld, ook bij ons hun vakkennis 
op peil houden. Daar hoort soms ook het volgen van lezingen bij. 
Onze powerpoint toont georganiseerde Nederlandse landschap-
pen, de steden zien er fantastisch uit, de openbare ruimten liggen 
er goed bij. Desgevraagd vertellen we dat Nederland sinds 25 
jaar geen onbewoonbaar verklaarde woningen meer kent. 
“That’s paradise!,” roept een jonge zwarte architecte. 
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OVER-DESIGNED AND UNDER-THOUGHT 
 
My fear is that Architecture has lost much of its relevance, at 
least here in the United States. George Nelson, the multitalented 
designer who died in 1986, once said something like: 
“Too much of what is done today is over-designed and under-
thought.” And that’s till true. What thought there is often shows 
itself as a flashy intellectualism. The contextualism is rare. 
There is almost no comprehensive planning, even on the 
subdivision level, and architects are often oblivious to the 
entire process. In many cases, they really do seem to have 
lost touch with their roots. 
Planning is a touchy subject in a country with such a divided 
political system and diverse population. Planners are well 
trained in the technical aspects of the field but not so much in 
physical design and history. The result is a haphazard and 
sometime inhumane built environment. 
Americans often take forward-thinking countries like the 
Netherlands as an example of a strong planning environment 
(and perhaps more coordination between planners and 
architects). Still, the differences between us are huge, raising 
questions about usefulness of the comparison. 
Nevertheless, a visit to Holland last year gave me hope. The 
country really does show the way to the future in areas like 
public transportation, flood control, high-density housing, 
and general livability. The question is whether the US, with its 
vast open spaces, is ready to accept the fact that sprawl is 
unsustainable and that small can be beautiful. 
 
Ruth Knack is editor-in-chief of Planning magazine, published 
monthly by the American Planning Association. With thanks to 
William A. Knack, architect in Chicago.

De Architect, April 2010
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Hoe definieer je kwaliteit?
 
Om meer te weten over publiekprivate samenwerking bij sociale 
woningbouw in Chicago bezoeken we een grote, ontwikkelende 
housing corporation. Habitat Company is gevestigd aan het 
rustige einde van West Hubbard Street in de stillere bocht van de 
Chicago River. Het oude kantoorgebouw doet in niets denken aan 
de prestigieuze wolkenkrabbers van de ontwikkelaars die we 
eerder bezochten.  
Veertig jaar geleden opgericht als commercieel ontwikkelings-
bedrijf is Habitat nu een belangrijke speler in de sociale woning-
sector. Maar wat doet Habitat precies? Senior vice presidents 
Lawrence Grisham en Thomas Black leggen het uit. Grisham: 
“We ontwikkelen en beheren projecten, waarvan sommige 
dateren uit de periode voor de oprichting van de Habitat Company. 
We selecteren projecten op potentiële waardeontwikkeling. 
Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om een goede cash flow, 
het gaat er vooral om of een project past in de community: werkt 
het goed voor de gemeenschap?”  
Habitat Company is vooral geïnteresseerd in projecten die het op 
lange termijn in eigendom kan houden. Tot op zekere hoogte 
moeten de projecten daarom herfinancierbaar zijn. “We willen 
niet dat ze een voortdurende economische zorg zijn,” zegt 
Grisham. Gaat het om een andere aanpak dan die van projectont-
wikkelaars, die bouwen en de gebouwen vervolgens verkopen? 
“Niet altijd,” zegt Thomas Black, de langst zittende ontwikkelaar. 
“We zijn niet per definitie anders dan andere ontwikkelaars, die 
bouwprojecten ontwikkelen en het eigendom na de realisatie 
overdragen. Wij werken vooral in de woningbouw, in de huur-
sector, mits het gaat om winstgevende ontwikkelingen. Flats zijn 
verkoopbare appartementen, appartementen zijn verhuurbaar. 
We bouwden studiowoningen en lofts, marktconforme, betaalbare 
en gesubsidieerde woningen, woningen met gemengde functies, 
woningbouw in hoge dichtheden. Het begon in de jaren zestig, 
toen de latere oprichters van Habitat Company ten zuiden van 
Chicago een terrein van 30 hectare van de gemeente kochten. 
Ze bouwden er gesubsidieerde woningen, huurwoningen, 
herenhuizen en luxe woningen. In de loop der jaren hebben ze 
veel ervaring opgedaan met opkopen en ontwikkelen. Voor het 
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beheer van de gebouwen richtten zij begin jaren zeventig een 
woningbedrijf op, dat werd Habitat Company.“
Habitat Company is nu een van de grootste ontwikkelings- en 
beheermaatschappijen voor woningbouw in het Midwesten. Het 
bedrijf bezit meer dan 24.000 appartementen en flats, naast 
enkele honderdduizenden vierkante meters commerciële, winkel- 
en kantoorruimte, en commerciële garages.  
In de loop der jaren bouwde Habitat Company samenwerkings-
relaties op met andere grondeigenaren, zoals Chicago Dock & 
Canal Trust. Deze trust had al 120 jaar een gebied in bezit aan de 
oever van het Michiganmeer, een in onbruik geraakt industrie-
gebied van 110 hectare met een spoorlijn. Andere partners 
varieerden van General Electric tot North West Neutral, een 
verzekerings- en beleggingsmaatschappij. Opvallend voor een 
speler op de sociale woningmarkt is, dat er lange tijd nauwelijks 
banden waren met overheidsorganisaties. 
Dat veranderde in 1988 toen Habitat Company door de federale 
rechtbank werd aangewezen om de herhuisvestingsprojecten 
over te nemen van de Chicago Housing Authority (CHA). Habitat 
Company kreeg als taak om alle toekomstige ontwikkelingen 
voor CHA te bouwen en vervolgens aan CHA over te dragen. Die 
banden met de overheid zijn er nu nog steeds. Grisham: “We 
werken niet uitsluitend marktgericht. Er is nog steeds een grote 
betrokkenheid van de overheid, via de bestemmingsplannen 
bijvoorbeeld. Het grondeigendom is hier anders geregeld dan in 
Nederland. We werken in jullie richting, hoewel we niet in de 
buurt komen van de Nederlandse regulering. Wat wij nodig 
hebben is een publieke autoriteit die kwaliteit definieert.”  
Maar Grisham ziet zeker ook vooruitgang als het gaat om de rol 
van de overheid: “Het ging altijd uitsluitend om politieke besluit-
vorming. Nu wordt de overheid professioneler en wordt er 
geprobeerd om transparanter te werken. Dat kan tot verbetering 
leiden. Ontwikkelingsprojecten worden steeds vaker gefinancierd 
met publiek geld uit TIF-projecten, ook bij kantoren. Het vroegere 
gentleman’s agreement, dat erop neerkwam dat constructeurs 
zouden bouwen en de overheid erin zou stappen, is geformali-
seerd door de TIF.”  
Deborah Schwarz, construction manager van Habitat, is bij het 
gesprek aangeschoven. Als het gaat om publiekprivate samen-
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werking kan ze volop putten uit de praktijk. Recent werkte ze aan 
een volkshuisvestingsproject waarbij de grond in eigendom was 
van de CHA. “Een publiekprivaat project moet transparant zijn 
omdat er publiek geld mee is gemoeid. Maar het is echt moeilijk. 
Wanneer de grond na de ontwikkeling in bezit komt van de stad, 
is die geneigd de grond te verkopen. Steden willen geen grond-
eigenaar zijn, maar wanneer mensen van hun land weglopen als 
gevolg van de financiële crisis nemen de steden er bezit van, 
they simply take possession. Ze slopen de gebouwen, maken de 
grond bouwrijp en klaar voor herontwikkeling.” Op die manier 
hebben steden de laatste jaren, tegen wil en dank, veel land 
verkregen.  
“Steden willen zo snel mogelijk verkopen om belastingopbreng-
sten te genereren,” zegt Schwarz. “Dan worden de opstallen wel 
eerst gesloopt, bouwrijpe grond verkoopt makkelijker. Particuliere 
ontwikkelaars creëren een heffingsgrondslag voor belastingen 
voor de stad, maar dat gebeurt niet wanneer CHA goedkope 
woningen ontwikkelt.” Thomas Black beaamt dat. Hij werkte aan 
een project waarbij vrijgekomen kavels voor één dollar werden 
aangeboden aan ontwikkelaars om affordable housing te ontwik-
kelen. “Zo kan de stad zich ontdoen van moeilijke percelen en 
belastinginkomsten scheppen. Huurders kan het niet schelen, ze 
komen en ze gaan.” Grisham vult aan: “Niet iedereen kan zich 
veroorloven om een huis te kopen, of zou dat moeten doen.”  
Het grootste deel van het werk van Habitat ligt in de huursector. 
Veel gaat best goed. Grisham: “We hebben geen problemen in 
de rental communities, een aantal is zelfs zeer succesvol, we 
bouwen er ook voorzieningen bij, winkels en restaurants, zoals 
de Eastbank Club. Het verhuispercentage in de wolkenkrabbers 
is ongeveer 30% per jaar. Sommige mensen bouwen een 
wooncarrière op, anderen blijven voor altijd. In 1952 bouwden 
we voor de US Military Housing, nu wonen er veel studenten en 
ouderen. Het is hun thuis.”
Hoe wordt dit soort projecten gefinancierd? Ook dat gaat 
gemengd, zegt Grisham. De middelen komen van de federale 
overheid en uit privaat geld; particuliere beleggingen en fondsen. 
“Dat is het beste van beide werelden en helpt het beste om de 
behoeften van mensen te vervullen. We hebben te maken met vijf 
tot zes financieringslagen. Maar er zit altijd publiek geld in.” 
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Het grootste deel van de stedelijke en federale middelen gaat naar 
bouwprojecten. Er bestaat ook zoiets als huurtoeslag: het City Low 
Income Housing Trust Fund. Grisham: “De twee belangrijkste 
bronnen voor de financiering van sociale woningbouw zijn tax 
increment en tax credit (zie p.14, red), andere middelen zijn er 
niet meer.” De eisen zijn uitgebreid. “Wanneer er ook maar enige 
publieke betrokkenheid is bij een bouwproject, bijvoorbeeld in de 
vorm van een zoning plan, moet je tegenwoordig ofwel 20% huur -
woningen bouwen, ofwel dat percentage huurwoningen afkopen.
De verhouding moet tenminste 80% marktconform en 20% 
betaalbaar zijn.” 
De TIF speelt een lovenswaardige rol, vindt Grisham: “De TIF-
winsten zijn een fantastisch instrument voor ontwikkeling. 
De extra bijdragen uit de TIF hebben veel bijgedragen in de 
gebieden waar wij hebben gewerkt. TIF heeft echt geholpen.” 
Profiteren de sloppenwijken ook van de TIF? Grisham antwoordt 
diplomatiek: “Een van de voordelen van de Nederlands grond-
politiek is dat je minder hit and miss in ontwikkelingen hebt. 
Hier worden sommige gebieden gemist. Wij hebben niet zo’n 
algemene strategie om iedereen te redden. Daar staat tegenover 
dat het particuliere betrokkenheid in de kiem smoort. We komen 
uit verschillende richtingen. Wij zijn steeds meer betrokken bij 
de publieke sector en als ontwikkelaar denk ik dat dat een goede 
zaak is.”
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Ontwikkeling door buurtbewoners

Eerder zagen we, op de terugweg vanuit Oak Park, via de sloppen-
wijken richting het stadscentrum van Chicago, hier en daar een 
kleinschalig, recent woningbouwproject. Wie ontwerpen zulke 
projecten in de minder welvarende buurten? In één zo’n buurt 
stond een bord met daarop het telefoonnummer van architecten-
bureau Landon Bone Baker Architects. De afspraak is snel 
gemaakt, het vinden van het bureau duurt langer. De taxichauffeur 
raakt verdwaald in het ondefinieerbare gebied tussen snelwegen 
en spoorlijnen, en zet ons ergens in de buurt maar uit zijn auto. 
Ook lopend is het nog een aardige zoektocht. Een wirwar van 
woningen in aanbouw, braakliggende stukken grond, garages en 
bedrijfsgebouwen maakt het er niet makkelijker op.  
Het architectenbureau bevindt zich ‘gewoon’ op de begane grond. 
aan de straat. Peter Landon en Catherine Baker ontvangen ons 
hartelijk. Hun bureau heeft veel ervaring op het gebied van 
community based development - het collectief particulier 
opdrachtgeverschap dat ook in Nederland populair wordt. De 
belangstelling hiervoor werd bij Landon al in de jaren zeventig 
gewekt, zo vertelt hij. In die tijd werkte hij bij het architectenbureau 
van de modernist Harry Weese, bekend als ontwerper van de 
metrostations in Washington D.C. Landon werd er de ‘community 
kind of guy’ van het team. Al bij zijn eerste opdracht, een wijk aan 
het Humboldt Park (niet ver bij het huidige bureau vandaan), 
hield hij zich bezig met het bouwen van betaalbare woningen. 
Nog steeds heeft Landon affiniteit met de wijk, die volgens hem 
nu weer ‘in opkomst’ is. De nieuwe bewoners hebben werk. En 
er wonen veel hipsters, met zowel tatoeages als banen.  
Landon begon destijds met het ontwerpen van kleine condominiums 
van 300 m2. Aanvankelijk was de zoektocht naar federale en 
lokale subsidies om de sociale huisvesting te kunnen financieren, 
erg lastig. Subsidies waren aan strikte regelgeving gebonden; 
gesubsidieerde volkshuisvesting mocht alleen in getto’s worden 
gebouwd. Maar na een rechterlijke uitspraak, uitgelokt om sociale 
woningbouw ook elders te mogen bouwen, werden in de jaren 
tachtig de eerste verkavelingen gemaakt voor nieuwe volkshuis-
vestingsprojecten buiten de sloppenwijken.  
Langdon vouwt tekeningen uit van het recente project: Rosa Parks 
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Apartments in West Humboldt Park. “Dat is nu hot housing,” zegt 
hij. “In de jaren tachtig ging het vooral om affordable housing, 
betaalbare woningen. Nu doen we ook subsidized housing. 
Betaalbare woningbouw is betaalbaar wat betreft onderhoud, 
verwarming en ventilatie. Wij wilden iets bouwen waarvan niet 
alleen de stichtingskosten betaalbaar zijn, maar ook de huren.”
Een commerciële ontwikkelaar zal zoiets niet snel doen, is Landons 
ervaring. Zelf ziet hij een belangrijke taak bij sociale woningbouw. 
Hoe financiert hij de projecten? “Gesubsidieerde woningbouw 
wordt vrijwel altijd betaald uit low income housing tax credit. 
Maar de financiering is gelaagd. Voor woningbouw kan sprake 
zijn van leningen, kredieten van de staat, de stad en uit belasting-
opbrengsten.” Landon legt uit dat het kan gaan om wel acht tot 
twaalf verschillende soorten financiering.  
Het project Rosa Parks is opgeleverd in 2010. Het bestaat uit acht 
gebouwen verspreid over 21 percelen met 94 betaalbare huur-
woningen; de gebouwen bevatten zes tot 27 eenheden. Om zo 
voordelig mogelijk te bouwen zijn alle eenheden een variatie op 
één thema van dezelfde modulaire gevel. Zes van de acht gebou-
wen zijn drie verdiepingen hoog; de twee andere hebben vier 
verdiepingen en een lift. Duurzaamheid stond bij het ontwerp 
voorop. Bij de gebouwen is gebruik gemaakt van glasvezel-
isolatie op alle buitenmuren. Ook voor dak, vensters, ramen en
afwerking zijn duurzaamheidsmaatregelen toegepast. Het grootste 
gebouw heeft een LEED-certificering. De meest innovatieve 
kenmerken van dit gebouw zijn een zonneboiler en geothermische 
systemen, dat wil zeggen dat er warmte wordt teruggewonnen 
voor alle units.
De opdrachtgever van Rosa Parks was Bickerdike Redevelopment 
Corporation, een community development company (CDC). Dat 
is een organisatie die niet gericht is op winst. “Het gaat om parti-
culiere organisaties, opgezet vanuit de samenleving. Mensen die 
er wonen kunnen besluiten tot een ontwikkeling. Soms werken ze 
samen met een commerciële ontwikkelaar.” Landon heeft met 
Bickerdike (vernoemd naar een wijk in de buurt) al eerder 
projecten gedaan. De opdrachtgever is 43 jaar geleden gestart 
als bewonersinitiatief. Intussen is het een groep van 80 betaalde 
professionals, veelal Portoricaans van origine. Landon: “Ze doen 
veel woningbouw. Op de een of andere manier raakten we met 
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hen verbonden. Het was geen probleem dat we niet Portoricaans 
waren, ook al zou dat beter zijn geweest.”  
De organisatie heeft een aparte specialisatie, ze koopt grond in 
ruige wijken met veel drugshandel. Landon: “Als community 
based organisatie probeert Bickerdike de wijken te versterken. 
Zij houdt het onroerend goed in de buurt goed in de gaten en 
probeert zoveel mogelijk grond van de stad te kopen, omdat ze 
die voor een dollar of zo kan verkrijgen.” Afhankelijk van het 
gebied gaat het meestal om ongeveer 25% particuliere grond. 
“Als Bickerdike de grond heeft gekocht komt zij in een vroeg 
stadium bij ons met de vraag wat we er kunnen doen. Wij kijken 
dan naar het bestemmingsplan en de bebouwingsmogelijkheden, 
en we bespreken de kwaliteiten van de locatie.”
Veel bureaus zoals Landon Bone Baker zijn er eigenlijk niet in 
Chicago, meent Landon. De meeste architecten werken aan 
marktconforme woningbouwprojecten. Er zijn weinig goede 
opdrachten en het aantal grotere opdrachten is beperkt.  
Landon prijst zich gelukkig met het veertigtal projecten dat zijn 
bureau heeft lopen, waarvan de meeste een jarenlange looptijd 
hebben. Het bureau voert ook andere opdrachten uit dan 
woningbouwprojecten. “Een enkele keer maken we een kleiner 
stedenbouwkundig plan. Eén van de problemen in Chicago is dat 
er wel een stedelijke afdeling voor ruimtelijke ordening is, en er 
zijn bestemmingsplannen, maar niemand vertelt je wat er moet 
gebeuren.” De plannen geven wel maximale grenzen aan, maar 
zelfs binnen die grenzen kan het hele karakter van een buurt 
worden veranderd. Landon: “Neem de 63rd Street, vroeger een 
belangrijke winkelstraat met een kerk en toegang tot de rode en 
de groene treinlijnen, het was een verbindingsstraat. Besloten 
werd om eengezinswoningen te bouwen langs die 63rd Street. 
Belachelijk! De afdeling planning had ‘nee’ moeten zeggen, maar 
deed dat niet omdat dan niet de maximale opbrengsten werden 
behaald. Er kan hier weliswaar geen hoogbouw worden gebouwd, 
maar tenminste toch drie of vier bouwlagen.” Nu wordt naar 
Landons smaak de oorspronkelijke structuur van de straat 
te nietgedaan. “De stad had een Request for Proposals moeten 
doen. Er zijn wel wat eisen, maar die zijn algemeen. Ze denken 
dat die eisen werkbaar zijn, maar dat zijn ze niet.”
Er zijn meer ontwikkelingen die niet goed zijn, zegt Landon, die 
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vindt dat de aanpak van de stad vaak niet werkt. “Als wij bouwen 
op particuliere grond kunnen we doen wat we willen. Maar de stad 
heeft alle grond gekocht, zij heeft zoveel locaties. Neem huizen 
waarvan de eigenaren zijn vertrokken. De panden worden 
dichtgetimmerd, de belastingdienst verkoopt ze aan de stad. Die 
is er niet op uit om panden op te kopen omdat het soms gevaarlijk 
is, het kan om drugspanden of zo gaan, en dan moeten ze die 
slopen.” De stad wil die woningen wel verkopen, zodat er nieuwe 
woningen van gemaakt worden, maar met de voorwaarden is 
Landon het niet eens. “We willen ze niet minder groen of minder 
goed maken, we willen ze alleen kleiner maken, dat is een grote 
besparing. We zouden er zoveel mensen mee kunnen helpen. 
Werken met de buurt is geweldig, en de niet-commerciële 
ontwikkelaars zijn goed.”  
En de housing companies? “Er was een stedelijk programma, en 
geld in overvloed,” aldus Landon. “Van elke dollar die deze 
organisaties kregen werd een klein deel besteed, de housing 
companies verdienden er ontzettend veel geld aan. Ze werken 
voor de winst, ze ontwikkelen marktconform. Als je mensen 
vraagt of ze een grote driekamerwoning willen of en kleinere 
tweekamerwoning, dan kiezen zij natuurlijk voor dat grotere huis. 
Maar dat kunnen ze zich niet veroorloven.” Toch wil de stad vooral 
huizen van meer dan 500 m2. Dat vindt Landon gewoon te groot: 
“We willen geen huizen groter dan 350 m2 bouwen. In Amerika 
begrijpen mensen het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit niet. 
Ze willen subsidie, wij zeggen: vergeet de subsidies, bouw 
betaalbare woningen die duurzaam zijn.”  
Tegelijkertijd gaat het vaak om onbenullige dingen. Zoals de 
directeur van het woningbedrijf die niet van de kleur blauw blijkt 
te houden. Landon: “Dat is toch niet belangrijk. Het gaat erom dat 
we een buurt bouwen, zij hoeft alleen maar ondersteuning te 
bieden. Maar wat kunnen wij dan doen? We zouden over bestem-
mingsplannen moeten praten, maar zij zegt, ik vind de kleur niet 
mooi.” Het komt vaker voor dat Landon zijn plannen moet aan-
passen. Eerst voor de gemeenschap, vervolgens heeft de buurt 
nog allerlei verschillende wensen. “Het kost steeds veel tijd, 
maar ja, we leven in een vrij land.” Ook bij een andere recent 
project draaide het vooral om de kleur. Iets minder verwonderlijk 
misschien, omdat het ditmaal om fel geel ging. Landon: “Nadat 
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we het gebouw geel hadden geschilderd was de reactie: weg 
met dat geel. We schilderden het over in een andere kleur. De 
reactie was: waar is dat geel nou gebleven?”
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Spotzoning

In Chicago zijn meer groene daken dan in welke andere stad ook. 
Dat is althans wat Sundee Wislow, directeur duurzaamheid bij 
U.S. Equities Realty, ons heeft verteld. “Groene daken zijn nuttig,” 
zei ze, “Ze hebben invloed op het airconditioning systeem. Maar 
het feitelijke effect op het milieu is zeer minimaal; per dollar zijn 
ze niet zo effectief als andere groene maatregelen. Daarom ben 
ik geen superfan van groene daken.” Voor groene gebouwen 
bestaat volgens haar veel meer belangstelling.” Zoveel mensen 
doen dat nu, het is geëxplodeerd. Het eerste groene gebouw is 
opgenomen in het nieuwe LEED-certificeringssysteem. Dat 
wordt op termijn ongetwijfeld succesvol: als iemand een groen 
gebouw wil, kun je met een LEED-certificaat aantonen dat het 
daadwerkelijk om een groen gebouw gaat.”  
We spreken er verder over met planoloog Michael Berkshire, die 
bij de City of Chicago’s Green Projects Administration werkt 
- bovenop het dak van Club[s]. De club is recent geopend, 
iedereen wil het zien of er gezien worden, dus het is er afgeladen. 
De locatie ligt pal boven het spoor van de Green Line waarover 
de trein dwars door Lake Street diep beneden dendert. We 
hebben hier afgesproken omdat je er een goed zicht zou hebben 
op de groene daken van de stad, vooral op dat van het stadhuis. 
Maar vanaf deze plek is niet veel meer onderscheiden dan wat 
vaag groen op een enkel dak.
We vragen Berkshire wat de politiek kan doen om duurzaam 
bouwen te stimuleren. “De bouw in Chicago wordt vooral gedreven 
door projectontwikkelaars. We hebben enkele instrumenten in 
termen van duurzaamheid,” zegt Berkshire. “Alle projecten 
moeten bepaalde duurzame elementen bevatten om in aanmerking 
te komen voor stimuleringsbijdragen. De plannen moeten worden 
gecertificeerd, met een groen dak of een LEED-certificaat. Of we 
vragen om meer energie-efficiëntie in een gebouw. De ontwik-
kelaars moeten hun plannen aan de stad voorleggen, aan het 
department for review, dat de bouwplannen toetst.” Berkshire’s 
afdeling doet vervolgens aanbevelingen aan de gemeenteraad, 
waarop moet worden gereageerd. Berkshire noemt die werkwijze 
“erg effectief”, hoewel het volgens hem niet altijd werkt. “De 
commissie die de plannen toetst is een ambtelijke commissie, er 
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zijn geen externe professionals of inwoners betrokken,” licht hij 
toe. “Wij zorgen ervoor dat de plannen aan onze richtlijnen 
voldoen. Zo hebben we veel invloed op het ontwerp. Wanneer 
we bezwaren hebben proberen we het plan te veranderen. Op 
basis van de richtlijnen raden we aanpassingen aan.”  
Dan gaat het bijvoorbeeld om de omvang van het gebouw, de 
bouwhoogte, het materiaalgebruik of de omgang met luchtrechten. 
Die aanpassingen zijn altijd in het voordeel van de stad, “omdat we 
daarmee het uitzicht in de stedelijke gebieden beschermen en 
zorgen voor voldoende toetreding van zonlicht in de gebouwen,” 
zegt Berkshire. “Wethouders zijn machtig, ze hebben veel 
instrumenten.” Als voorbeeld noemt hij parkeergarages. “De 
richtlijnen vereisen dat die in de open lucht komen, op straat. We 
hebben nu een moratorium voor nieuwe parkeergarages in het 
centrum omdat we er het autoverkeer willen beperken. Dat is iets 
nieuws.”
En dan zijn er natuurlijk de zoning laws. Volgens Berkshire uitste-
kend geschikt om bouwvolumes mee te reguleren. “Ik vind de 
zoning laws een uitgebreid instrument. Ze geven informatie over 
de redenen waarom wij reguleren. We hebben specifieke voor-
schriften voor de centrale gebieden, we geven aan waar we het 
verkeer willen, en waar de woningbouw. Tenslotte willen we dat het 
gebied rond de gebouwen en de daken beter wordt ontworpen, 
daarom hebben we landschapsarchitecten ingehuurd.”  
Berkshire benadrukt dat de zoning laws een aantal jaar geleden, 
voor het eerst sinds 1951, zijn geactualiseerd. “We maken telkens 
nieuwe zoning law codes, dat noemen we spotzoning. Daarmee 
wijken we niet af van de zoning law, want dat is niet toegestaan.” 
Hij legt uit hoe spotzoning in zijn werk gaat. “We hebben vijftig 
wethouders in Chicago die elk een wijk onder hun hoede hebben. 
Ze worden gekozen door de wijkbewoners. Voor grote vraag-
stukken, over de gezondheidszorg, het milieu of aangelegenheden 
die betrekking hebben op de hele stad, moeten ze naar de 
gemeenteraad. Hun belangrijkste macht ligt in de manier waarop 
ze de zoning codes toepassen. Die kunnen ze veranderen.” Dat 
pakt voor de stad als geheel niet altijd goed uit, vindt Berkshire. 
“Ik denk soms dat ze het grote geheel van de stad uit het oog 
verliezen, ze maken zich zorgen over hun eigen kleine gebied. 
Maar zij vormen de wetgevende macht.” En de burgemeester, 



94

natuurlijk. Berkshire benadrukt nog eens dat die fan is van duur-
zaam bouwen. “Onze burgemeester vindt dat groene daken in 
het algemeen belang zijn.” 
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Een architectonische eed van Hippocrates

Stanley Tigerman eet nog als we zijn kantoor binnen komen. 
Gebogen over een bord mie, met een groot wit servet om zijn 
hals. De 81-jarige icoon van de Amerikaanse architectuur zou 
volgens Philip Barash, onze begeleider namens Chicago 
Architecture Foundation (CAF), excelleren in foul language en 
crap-words. In zijn lange leven werkte Tigerman onder andere met 
Skidmore Owings & Merrill en Paul Rudolph, in alle denkbare 
architectuurstijlen, aan alle denkbare soorten gebouwen en 
universiteiten, in allerlei landen. Nog altijd is hij in Chicago actief: 
als architect, als initiatiefnemer van de ideële stichting Arche-
works en als bestuurslid van de Patron of the Year Award, het 
Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Gouden Piramide. 
Met Tigerman willen we graag praten over de kwaliteit van het 
opdrachtgeverschap en de moraal van de architect in Amerika.
Het gesprek begint allervriendelijkst. Nederland kent hij wel. 
Daar is de kwaliteit van de architectuur heel hoog, en of we de 
architect Winy Maas kennen, een goede vriend van hem. Na een 
korte introductie zegt hij: “Zoals jullie weten is de Chicago Archi-
tecture Foundation een ongelofelijk succesvolle private stichting, 
hoewel ik het jammer vind dat het geen non-profit organisatie is.”
Barash reageert verbolgen: “CAF is een stichting, waarvan de 
omzet enorm gegroeid is, maar ik vind het kwalijk dat u het een 
for-profit organisatie noemt.” Tigerman haalt zijn schouders op: 
“Je krijgt toch salaris? En het houdt je kleermaker behoorlijk 
aan het werk”, plaagt hij , wijzend op de groene bowtie van de 
smetteloos geklede Barash. De toon is gezet. 
Tigerman herneemt zijn betoog. “De Patron of the Year Award is 
een geweldige prijs, omdat hij aan de opdrachtgever wordt 
toegekend en niet aan de architect. Zo worden de prestaties van 
de opdrachtgever gewogen, en dat is heel belangrijk. Een 
opdrachtgever is in de eerste plaats geïnteresseerd in commer-
ciële resultaten, in winst. Maar soms, heel zelden, gebeurt het 
dat de opdrachtgever een bouwheer wordt en de waarde van 
architectuur ziet, dat de betekenis van een gebouw een cultuur 
vertegenwoordigt, een epoque. De winnaars van de Patron of the 
Year zijn echte bouwheren, en die zijn zeldzaam.”
Tigerman noemt de recent opgeleverde Trump Tower als voor-
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beeld. “Dat is een zeer goed gebouw, ontworpen door Skidmore, 
van bureau Skidmore Owen Merrill (SOM). Maar de meeste 
architecten en hun gebouwen zijn crap. Hoe kon het dan gebeuren 
dat Donald Trump toch een goed gebouw maakte?” Dat schetst hij 
aan de hand van de Trump Tower. “Ten eerste, hij contracteerde 
Skidmore, een groot architect. Trump was niet gek. Hij realiseerde 
zich dat hij de beschikbare ruimte maximaal moest benutten en 
hij wist dat hij daarvoor de gemeenteraad en de burgemeester 
nodig had. We hebben een burgemeester die eigenlijk een 
goedaardige dictator is, stoere vent, een groot burgemeester, en 
geen push-over. De reputatie van Donald Trump is geen garantie 
dat hij de burgemeester aan zijn kant krijgt. Donald Trump wilde 
het grootst mogelijke. En de burgemeester wilde het best moge-
lijke.” Vandaar Skidmore, de architect als kwaliteitsbemiddelaar 
tussen opdrachtgever en publieke macht. “Gedurende het proces 
werd Trump bouwheer. Er gebeurde iets. Het moet de combinatie 
van de burgemeester - die een hekel heeft aan ontwikkelaars, 
allemaal crap - en de talentvolle architect zijn geweest. Maar Trump 
werd, waarschijnlijk schoppend, schreeuwend en protesterend 
gedurende het hele bouwproces, een bouwheer.”
De kwaliteit van publieke partners zoals de burgemeester, en de 
professionele partijen in het bouwproces, bepaalt de kwaliteit 
van de opdrachtgever. Maar dan ben je er nog niet. “Deze 
factoren zijn belangrijk, maar bieden geen garantie voor een 
groots gebouw. Van alle inzendingen voor de Patron of the Year is 
niet meer dan een derde de moeite waard.”  
In Chicago gaat het wel beter dan in New York, vindt Tigerman; 
daar is het allemaal crap. “Je kunt een eind komen met een 
burgemeester, een planning department of een zoning law, maar 
de drang om een goed bouwheer te worden, komt uit het hart, uit 
de behoefte om iets goeds te doen. Ik weet zeker dat het volgende 
gebouw dat Trump in New York zal bouwen, weer crap zal zijn. 
Hij zal nu wel iets hebben geleerd, hij deed het een keer hier, 
omdat hij heeft begrepen dat hij dat zo moet doen in Chicago. 
Maar in New York is dat niet nodig.”  
Waarom zou in Chicago meer waarde gehecht worden aan een 
goed ontwerp? Tigerman verwijst naar de New Yorkse architec-
tuurcriticus, Paul Goldberger. De architectuur is beter in Chicago 
omdat de ontwikkelaars hier, volgens Goldberger, minder 

St
an

le
y

 T
ig

e
rm

an
 in

 z
ij

n
 b

u
re

au
, C

h
ic

ag
o



98

omkoopbaar en minder hebzuchtig zijn. Niet uit vrije wil. Ze 
worden gedwongen om minder inhalig te zijn. Ze durven misschien 
ook iets meer, of zien in dat kwaliteit uiteindelijk meer geld oplevert.  
“Neem de ontwikkelaar van alle hoge, vrijstaande woongebouwen 
van Mies van der Rohe: Herbert Greenwald. Toen Greenwald 
Mies inhuurde, herschiep Mies de gebouwen van logge baksteen-
architectuur tot floor to ceiling buildings.” Een succes, zo bleek. 
“In Chicago gingen ontwikkelaars goed opdracht geven, omdat 
ze eraan konden verdienen.” Niet dat veel architecten kunnen 
wat Mies kon, benadrukt Tigerman. De meeste architecten in 
Amerika zijn crap. Maar dat ligt niet aan het kleine percentage 
openbare opdrachten dat er beschikbaar is. “Met particuliere 
woningbouw kun je ook groot worden, kijk maar naar Richard 
Meier en Le Corbusier. Het begint met goed te doen, met een 
goede opvoeding zoals je die als kind van je ouders krijgt. Het 
begint en eindigt met ethiek en moraal. Als een ontwikkelaar het 
hart niet op de goede plaats heeft, zullen goede architecten of 
regelgeving niet helpen. Maar als de architect geen ethische 
waarden heeft, wordt de opdrachtgever nooit een bouwheer.”  
Ethiek is een belangrijk thema voor Tigerman. Al jaren lang 
fulmineert hij over het gebrek aan moraal onder architecten en 
opdrachtgevers. Met zijn stichting Archeworks gaf hij vijf boekjes 
uit die de verschillende aspecten van moraal en ethiek aan de 
orde stellen. Hij nodigde wetenschappers en architecten uit hun 
visie uiteen te zetten, en eindigde elk deel met een monoloog 
waarom al het voorgaande nog niet ver genoeg ging.  
Tigerman pleit voor een Hippocratische eed voor architecten, 
waarbij architecten beloven dat zij de architectuur zullen dienen, 
en niet de opdrachtgever of het geld. “Als je naar de ethische 
gedragscode van American Institute of Architects (AIA) kijkt: dat 
geloof je niet. Het gaat niet om hoe je het goed doet, maar om 
bedrijfsvoering.”  
Hij haalt Diderot aan, de 18e eeuwse Franse filosoof. De betekenis 
van ethiek is de laatste eeuwen radicaal veranderd. “Het gaat om 
sociaal cultureel beleid. Ik hou van Amerika, ik hou van onze 
grondwet, begrijp me niet verkeerd, maar zelfs onze grondwet 
gaat over kwantificeerbare elementen, niet over kwaliteit. En dus 
gaat het over geld, maar het zou moeten gaan over ethiek en 
kwaliteit. ‘Zou u gratis werken om de opdracht te krijgen?’ vraagt 
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de opdrachtgever. Natuurlijk, zeggen de architecten. Ze verkopen 
hun moeder om die opdracht te krijgen!” Terwijl een goede 
architect ‘nee’ kan zeggen, en het ontwerp toch gebouwd kan 
krijgen. “Als je goed werk levert, heb je ergens ‘nee’ gezegd. 
Het is moeilijk om te doen. Maar het moet gebeuren, dan krijg je 
goede opdrachtgevers, zoals Donald Trump hier in Chicago. Het 
gaat dus om overtuiging, over geweten en moraal, vindt Tigerman. 
Over standvastigheid ook. En daarvoor is de opdrachtgever 
afhankelijk van de ethiek van de architect. Als de ontwerper faalt, 
wordt de opdrachtgever nooit een goede opdrachtgever. 
“We moeten het beroep herformuleren. Het beroep van architect 
is nu gelijk aan dat van een prostituee. We worden betaald. Als 
we het [ontwerpen, red.] uit liefde doen, zouden we het gratis 
doen. We moeten naar huis gaan, gaan zitten en analyseren, en 
een eed van Hippocrates formuleren voor architectuur, net als 
artsen doen. En we kunnen dat als we ethisch goed zijn opgevoed.”  
We luisteren nu anderhalf uur naar Tigerman. Hij heeft geen hoge 
pet op van de moraal van architecten en opdrachtgevers, maar 
blijft ook hartstochtelijk geloven in de kracht en de mogelijkheden 
van de architect als hij er principes op na zou houden. “Mies van 
der Rohe is een archetypische architect die ‘nee’ zei en zo de 
wereld veranderde. Ik heb hem ooit aan het werk gezien. Ik was 
eens in zijn kantoor. Met een advocaat in een zwart pak, half zo 
groot als Mies. De advocaat wilde iets van Mies. Hij zei gewoon 
‘nee’. Zeer on-Amerikaans. Zwart en wit, kiddo, niet grijs, dat was 
Mies.”  
Ineens vindt hij het mooi geweest. “Nu moeten jullie gaan. Laat 
me een cadeautje geven.” We krijgen allebei de set van de vijf 
boeken van Archeworks, elk boek apart gesigneerd. Als we bijna 
buiten staan, roept Tigerman ons na: “Vergeet niet om hallo te 
zeggen tegen Winy Maas. Mijn vriend.”
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Een momentopname van hedendaags opdrachtgever schap in 
Washington en Chicago. Gesprekken van architectuur historici 
Cilly Jansen en Indira van ‘t Klooster (Universiteit van Amsterdam) 
met architecten, publieke opdrachtgevers, projectontwikkelaars 
en beleggers, journalisten en architectuurinstellingen, adviseurs 
en juristen. In de lucht geeft een blik op het bouwen in crisistijd 
in Amerikaanse steden.  


